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DISCURSO . ,. 

PROFERIDO NA SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1871 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 
- ·' 

JO~li: 'ira!OlM[:ã.iZ HAilUCO WHIC A!il.AUJO 

... -

Farei breves reflexões ·sobre o project:> que se 
discute~ visto como o senado mostra anciedaiie de 
votai-o e o muito que eu podasse dizer não demo
veria a maioria de seu pro-posilo. 

Tres são as questões sujeitas á nossa deliberação 
por meio"da proposta que se discute: o consenti
meo&o para a viagem de Sua Magestade; a regencia 
-q!Je-~deve- governar o Imperio na ausencia de Sua 

O Sn. FIGUEIRA. PE MELLO :-Apoiado. 
O SR. NAnut::o :- E na verdade os homens de Es· 

lado devem ter mais cabeça do que coração. Este 
motivo, que aliás em circumstancias normaes seria 
para mim um motivo muito plausível, não o é nas 
circumstancias actuaes. 

Hagestade ; e os po~eres dessa regez:'cia. - _ 
Quantol ao consentimento, Sr. presidente, eu nao 

besito __ um momento em pre~tal-o. Sua Magestade 
q!le~ viajar,_ e não ha. que dizer. Como homem do 
d1re1&o eu s1go a max1ma ... ~ 

Sr. presipente, p6de ser que eu seja Yisionario; 
mas a época que se desenha no horisonte parece a 
mais difficel deste segundo reinado... · 

O SR. ZA.cA.nus: -Apoiado. 
O Sn. NA.Btrco :-A mais perigosa deste Imperio. 
O S11.. ZA.c-tRIAS :-Apoiado. 

Nemo ad factum cogi. 

Como constranger o Imperador ao ~xercicio de 
tão altas funcções quando elle quer repouso? Qual
quer que seja o motivo que 110r ventura determine 
a viagem a Sua Magestade o Imperador, o tempo ba 
de manifestai-o: a sua responsatiilidade será perante 
a historia. 

9 _q11e não posso aceitar, e _nist~ acomP.anho a 
op1n1ii.o do nobre leatler do partido hberal, e o mo
tivo allegado pelo ministerio para a viagem de Sua 
lllagestade Imperial ••• 

O Sn. ZA.CA.RUS :-Que não é do repouso delle. 
O SR. NA.uuco:- ••• motivo aliás respeitavel .•• 
O Sn. ZA.cA.nus:-Apoiado. 
O Sn. NAuuco :-••.• digno de toda consideraçlo 

pelo amor que os brasileiros consagram á Impera· 
triz. Mas, senhores,o motivo allegado, isto é, a saude 
de Sua Magestade a Imperatriz, não é, no estado em 
que o paiz se acha, um motivo imperioso; não é um 
motivo urgente, uma razão forte... · 

O Sn. ZA.c.t.RIAS :-Apoiado. 
O SR. NAuuco :-•.•. para um monarcha heroica

mente dedicado á causa publica como o Imperador 
se tem mostrado. 

O SR. NA.Buco : - Não alludo ás revoluções poli
tica~. Oh I não. senbnres. Com este povo, como está, 
tomado de descrença, de ioditrerença. de abati
a:ento, pQdeis provocar todas as revoluções; ellas 
não virão. Os perigos podem vir das questões so
ciaes ; princiP.almente da srave questão social do 
elemento servll. 

O nobre presidente do conselho, na outra camara, · 
respondendo ás apprehensões do nobre deputado 
P.ela _província do Cesrá, elle, sem duvida com as 
lllusoes opticas que quasi sempre dominam as altu• .. 
ras do poder, disse que não havia perigo algum, e·
não havia perigo algum, senhores, porque o go
verno pretendia conciliar os direitos de propriedade 
com as exigencias da-civilieação. 

Mas, senhores, o perigo onde está 'l Está no alar
ma: mas o alarma é as mais das vezes, não por 
aquillo que é real, mas por aquillo que se teme, não 
está nesta ou naquella solução, mas em qualquer so
lução: e vereis que quando pozerdes em obra qual
quer idéa, não podeis deixar de encontrar a resisten-
cia dos senhores que nada querem, e as esperanças . , 
dos escravos que tudo querem. 

Sou apostolo desta idéa; mas não dissimulo que 
olla envolve uma grave crise, crise que ex1ge 
grandes esforços, os esforços supremos e patrio
ticos ..•. 
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O Sn. ZAet.nus:- Apoiad•J. 
O Sn. NAnuco:- ... de nós todos. E é para 

deJllorar que ncsbs circumstancias o Imperador nos 
detxa levando o seu grande prestigio, levando a sua 
longa experiencia que elle ~1ão póde transmiltir •.. 

O Sn. Z.\CARJAS : - Apo1ado. 
O Sn. NAnuco : - •.• e que o ensaio de governo 

da jovem princeza st>j1 a mais ditllcil provança do 
segundo reinado: 

Os Sns. ZACARIAS E PAR,\NAGUA.' : -Apoiado. 
O Sn. NAnuco : - Emfim, senhores, não quero ir 

por diante uostas considera ..;õe;, basta o que teu h o 
ai to. 

Agora, Sr. presidente, direi pouco tambem sobre 
a questão da regencia. 

Entendo que a proposta do governo Sll resente 
de inconstitucionslidade. Da exposição de motivos 
d11 proposta resulta qu" o impedimento de que se 
tratn nào está previsto na constituição. 

O Sn. SILVEll\A. Lono: -Apoiado. 
O Sn. NAnuco:- Não sai o que querem dizer 

senão isto as pal~vras: (lendo) « .•• o não havendo 
uma lei de regeneia que declare a observancia das 
disposicões constitucicnaos que se referem aos diffe
Ientes êasos do im['edimento do Imperador. » 

Não sei tambem o que querem dizer senão o im
pravisto da constituição estas palavras do art. 2• da 
-proposta' (fendo) cc Duronte a ausencia dGl Suo.l\ia
gE'stade o Imper~tdor, governarâ em seu logar a prín
ceza Imperial a Sra. L. Is .. bel, como regente. , São 
as mesmas palavras do nrt. 126 da comtituicão: 
temos, portanto, um.;. disposição interpretativâ da 
constituiçã-o. . 

1\las, pergunto eu: se a constituição ó omissa a 
raspei to do caso de que so trata, se não póde com. 
·prehender-se nem na generalidade do art. 15 § 2•, 
nem na generalidade do art. 126, dizei: quem' vos 
autorisa para, pô r meio de uma lei orJiuaria, suppl'ir 
a coustituiçito '? 

O Sn. SILvEm,\ Lono :-Apoiado. 
O Stt. NAnuco:- Se T.lii.O podeis com a njuda da 

interpret3ção grammaticnl, ou da interpretação lo
gica, alcançar .o sentido da cons~1t~içiio, p_odeis int>r. 
l?retar nuthentlcamente ~ constllUl~ão ~ Não o podeis 
lazer, porque a matena é cons!Jtuc10nal e depen
dente do poder constituinte pelos tramites quo a 
constituiçãa estabelecd : assim que para reforma do 
art. _123 da con_stituição foi preciso recorrer a esl!es 
tram1tes determ~nados para a materi11 constitucional. 

O nobre presidente do conselho hoje procura em
bargar esta opinião dizendo: •c Então o que se fará?» 

Este argumento prova ~e .m_ais ;_prova que cm to
dos os caslls qu~-a c_.:mst1~u1çao nao previa, nós po
demos pro"er. Nao e ass1m, porque então a nossa 
constituição seria supprida por golpes dA Estado 

A constituição não ó omissa, porque de d~as 
uma: ou a regra geral das regencias está no art. 15 
~ 2" da constituição, ou no art. 126 della. A ques
tão . é entre esses dous artigos: não se pó de ~ahir 
dah1 sem funesto precedente. Com effeito diz o 
urt. 15 ~ 2° da constituição: que compete ú assem
bléa geral «eleger a regencua ou regente». Esta 

attribuição da assembléa ~<:eral, digo eu, e dizem 
muitos comigo, reduz-se sómente ao impedim"lnto 
da minoridade, poriJue o art. 126 da constituição, 
pela sua generalidade, cccausas '(lhisicas ou moraes,,, 
comprehende os demais imped1mentos possíveis; d 
mesmo quanto ao caso de minoridade essa attribui
cão tia assembléa geral está suprimida porque foi 
devolvida . para os eleitores do Imperio pelo acto 
addiciona I. 

Mds para vós, que dizeis que o art. 126 da con
stituição não contém senão o impedimento por in
·capacidade pnisica, ou moral do Imperador, sendo 
omisso sobre a .ausencia e os outros impedimen
tos, a regra geral está no art. 15 § 2° da constitui~ií.o 
ahi comprehendidos todos os impedimentos com 
excepção do caso da minoridade (art. 123) e da in
capacidade phhica ou moral do Imperador (ar.t. 126). 
Não está em vosso poder restringir a attribuiçiio do 
art 15 § 2° ampliando o art. 126 a um caso que 
dizeis ser nelle omisso. 

Para mim a regra geral é o art. 126, sendo ex
cepção o art. 12'3, a que corresponde o art. 15 § 2° ; 
para vós a regra geral é o art. 15 § 2°, sendo excep· 
ções os arts: 123 e 126. Não podeis restringir uma 
attribuição constitucional, que vós mesmo reco
nheceis que a constituição não restringiu pelo 
art. 126. Portanto, ou o art. 15 § :.!•, ou o art. 126 re
gem o caso. Estabelecidos eftes princípios di~o que 
o projecto é inconstitucional, conferindo á Prmceza 
[mperi~tl a regencia por interpretação.exten!iva do · , . 
art. 126. 

Seni-duvida, ou o impedimento está comprehendi~ 
do, como penso, no art. 126, e, procedente, a re
gencia da plinceza imperial dessa disposição consti
tucional não carece desta lei, e só cumpria que 
fosse Sua A ltezo lmpel'ial convidada para 11restar 
juramento conforme o art. 127; ou o caso está com
prehendido no art. 15 § 2• e devia proceder-se á 
eleição em assembléa ger~!l. porque só no caso do 
nrt. 123 compete a eleição do regente a s eleitores 
elo lmpetio. 

Senhores, vós cahis em uma grave contradicção. 
Vós dizeis que o caso niio está comprehendido no 
art. 126, e entretanto pre cindia da eleição dare· 
gencia. Não ó possível; haveis de aceitar aE conse
quencias da vossa opinião. Se acaso não está com
prehendido no art. 1'26, está comprehendido no 
al't. 15 ~ 2°, que é_ uma regra geral, desde que o 
art. 126 é uma excepção e então devia ter logar a 
eleição do regente. . 

Não podeis fazer o regente por uma lei quando. 
conforme a constituição, deve ser por eleição. Na In
glaterra o pal'lam_ento é omnipote.nte_; ._entre n~s ·é 
delegação da naçao e .tem suas attnbu1çoes defimdas 
na constituição: não podemos ir contra ou além della-

Pa~sarei, senhores, . á terceira questão, e vem , 
ser a do poder que tem 11 assembléa geral de marcaa 
os limites da regencia. Eu adopto o voto em ser 
parado. 

O Sn. SILVEIRA Lono:-Como está escripto, e não 
como foi explicado. 

O Sn. NAnuco :-Entendo que o art. 15 § 2• esta
belece duas nttribuições: a de eleger a tegencia ou 
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o regente; e a de marcar os limites de sua autori· autoridade da regencia. Este argumenttl prova de 
dada. Entendo, porém, que estas duas attribuições mais, porque é applicavel tanto á 2• parte como á 
são relativas, connexas e dependentes uma dd outra: }a parte do art. 15 § 1• visto como essa lei não 
a assemblé! geral marca as attrlbuições porque falia do art. 15 § 2• Dias só autorisa a reforma· do 
elege, e quando elege a rogencia ; e por consequon- art. 123. 
cia não marca as attribuis;ões da regencia quo não A reforma da eleição do art. 123 applica-se á 1,. 
elege : fundo miuha opi01ão, . isto é, a connexiio e parte do art. 15 § 2• por uma deducçao: é que se 
a dependencia das .duas attribuições, na copulativa entende que a attribuição do· art. 15 § 2•, se refere 
~ e - e no relativo ...:.. sua. Algumas vezes ·a copu sómente á regencia do art. 123, e portanto devolvida 
lati va - e -;conforme a opinião dos j urisconsulr a eleição da regencia deste artigo para os eleito
tos, tem o atreito da disjunc1iva; mas, quando tem res deiiuz-se d'ahi à supressão da attribuição da 1• 
t>ste atreito ? . parte do art. 15 § 2•: pois be~, por outra deducção 

No mesmo caso ou quando não tem Jogar a in- conclue-se tambem a supressao da 2• parte do art. 15 · 
terpretação gr~mmatical: isto é quando da intarpre- § 2• é qce a attribuição de nomeiar dep.ende da attri
tação grammatícal resu:ta absurdo, ou um sentido buicão de eleger, e supprimida esta aquella fica 
repugnante ao fim da lei, e acs seus motivos. supprimida. 
Ne~te caso, porém, onde está o absUTdo que justifica O outro argumento contra a opinião que sigo, isto 
a inversão do sentido natural da copulativa-e-para é, que a assembléa geralsómarca os limites da auto· 
tornai-a uma disjunctiva? Se a assembléa geral só rida de da regencia que elege, é este: que a primeira 
elege tal ou tal regencia e não todas, só a essa tal pártc do art. 15 § 2• follando da regencia e regente, 
ou tal applica se o relativa sua (autoridade).· a segunda parte refere-se á regencta e regente. Se 

A referencia por ventura póde applic;.r-se á outra o prin.!ipio é exacto admitto a consequencia ; se a 
cousa· senão á cousa referida? Se o ..referido é uma assembléa geral elege todas as regencias e 1·egentes, 
especie como é que o relativo póde referir"'se-' ao a consequencia é que marca a autoridade de todas 
genero, á universalidade? Se o xeferido é tal ou tal as regencías e regentes, mas ahi é que eslá a ques
regencia, o relativo não póde referir se a todas as tão. O principio é falso. porque a nssembléa geral 
regencias. Isto implica com os princípios mais co- não póde eleger os regentes que a constituição de
mesinhos da hermeneutica. A·asse·mbléa geral elege signa, ou aquelles cuja eleição foi devolvi(ia para 
todas as regencias? ·I' o is bem, ella marcará os limi- outro poder; a consequencia é, portanto,. falsa. 
tes da autoridade de todas as regencias. Mas a assem· A distincção aque a assemblea geral elege a re
bléa ge;·al só eloge tal ou tal regencia ; pois bem, gencia e reconhece o regente» ó do acto addicional 
ella só marcará os limites da liutoritlade dfP tal ou da Portugal, que ó uma reforma de sua constitui
tal regencia. A questão, pois, é saber se a assembléa· ção e não nos e applicavol. 
geral elege todas as Jegencias ou sómente tal ou tal Do que tenho dito conclu(l-se que não compe-
regencia. tindo mais á assembléa geral a attribuição de ele-. 

Digo, e já demonstrei, quando tl'lltei da segunda gera regencia ou regente, não lhe compele tambem 
questão, que a assembléa geral não elege Iodas as a attribuição de marcar os limites da sua autoridade 
regencias, e ainda mais hoje, depois da aeto addi- e que a plenitude dos poderes da realeza é hoje 
cional, não elege nenhuma das regencias. o principio do nosso direito publico não só quanto -

E portanto não marca as attribuiçõas de nenhuma aos regentes hereditarios, como em relação ao re-
das regencias. · gente do acto addicional. - · _ 

Não elege a regencia do art. 123 porque esta elei- E esta plenitude é mais conforme- aos princípios 
ção foi devolvida aos eleitores do Imperio. - constitucionaes, porquanto desta m3neira a regeu-

Não elege as regencias dos arts. 122 e 126 porque cia como a realeza mantem a mesma situação, a 
estas rt~genciss estão designadas pela consti- n:iêsma força da resistencia, a mesma acção relativa 
tuição e seria absurdo que aquelles que a consti- e reciproca, que a constituição regulou e julgou in
tuição designa e são regentes por direito proprio _dil'peasavel para equilíbrio do systema represou-
que della deriva, dependessem da eleição da assem- tahvo. ' 
bléa geral. Não competindo mais á assemàléa geral Ou as forças que a constituição regulou e distri· 
a attribuição de eleger a regencia, não lhe compete buiu são necessarias para o jogo do systema repre~ 
tambam a attribuição coanexa e relativa de marcar sentativo, ou não são. -Se são necessarias, para que 
os limites da sua autoridade, autoridade que é hoje interromper o seu exercício, e limitai-as, tanto mais 
plana como a da realeza, ou Stl trate dos regentes que o regen.te, governo fraco e ~rovisorio, não 
hereditarios, ou do regente popular do acto addi- pódc prest!indir dellas porque lhe falta o prestigio 
cional. que aliás tem a realeza ? Mas se estas forças são 

O illustrado senador, meu amigo, que me prece- demais e desnecessarias, cumpre supprimil-as , 
deu, para combater a minha deducrão de que hoje, porque não deve haver na sociedade mais poder 

. e dep11is do acto addicionaJ, a assembléa geral não ilo que aquelle que é preciso para o governo della: 
póde marcar os limites de autoridade do regente a regra devB ser a liberdade: o poder_ é sempre a 
eleito pelos eleitores do Imperio, porque não lhe excepção. 
compete mais a attribuiçlio de elege l-o, trouxe argu- Póde ser que a· alguem não pareça liberal esta dou-
.wento da lei que autorisou a reforma da constitui- trina: mas eu entendo que aqui está o verdadeiro -
ção, a qual não se refere á 2• parte do art. !5 § 2• liberalismo. O verdadeiro liberalismo nlio está em 
mas sómente á 1• parte, isto é. á elelção, e não á conquistar attribuições para um dos podet·es, porém, 
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está na justa ponderação e na reciproca inspecção de 
todos os poderes; o verdadeiro liberalismo não deve 
querer que um poder absorva o outro. Assim, não 
quero nem a olygarchia do parlamento, nem a dieta
dura do poder; quero que o regente concorra com os 
outros poderes tendo a mesma força de resistencia 
que tem a realez11, e com mais necessidade, porque 
~ a regencia sempre um poder fr~aco. 

Senhores, o verdadeiro líberalism() consiste em 
collocar o nosso direito publico fórn da contingen
cia de leis excepcionaes, da influencia dos interes· 
se~, e das paixões do dia. Na Inglaterra o parlamento 
é a nação; portanto, tudo que o parlamento conquista 
por s1 é para a nação. Entre nós não é assim: o 
pat"lamênto é uma delegação; não páde conquistar 
P'!ra. s~ sem romper o equilíbrio político que a con
stltuiçao prescreveu. 

A questão ingleza de 1788 não teve por principal 
objecto a limitação de poderes da regencia, mas foi 
o direito do parlamento de escolher a regencia; a 
limita~o de poderes passou por fraca maioria na 
camara dos communs: lã sentiu-se que sob a re
gencia era mais precisa a plenitude de poderes do 
que sob a realeza. 

Vejamos ainda o que está estabelecido em um 
~iz que nos dá o exemplo de liberalismo (a Bel
gica) Lá compete ao parlamento 11 eleiçlio da re
gencia, _mas os poderes da 1egencia são plenos. 

Se r-ecorrermos á França, tambem vemos que 
a lei de 1842 o o senatus co11s1lltO de 1856 con
sagram a plenitude. 

O SR. NAnuco: - Mas a sancção só foi limitada 
quanto ás leis que alterassP.m a ordem .da successão. 
Esta disposição da lei íngleza era um principio con
stitucional ; na constituição da Belgica tambem 
estão prohibidas, durante a regencia, as reformas 
relathu á constituição do Estado. 

Portanto, Sr. presidente, eu entendo que a pleni· 
tude é o princiJHO mais conforme ao regimem con
stitucional. Tenho muito medo das leis excepcionaes; 
que as disposições constitucionaes fiquem depen
d~ontes de leis ordinarias, que podem ser derogadas 
amanhã, ou de um momento pna outro. Concluirei 
trazendo a favor da plenitude um trecho do -relato
rio de 1\f. Dupin sobre a lei franceza de 1842. Dizia 
elle: · 

'' Sob a antiga monarchia a regencia era algumas 
vezes acompanhada de restricções; a nomeação _para 
certas dignidades constituídas a titulo de omc1os e 
que pareciam particularmente atrectos ou adheren
tes á Corôa; a racilidadP. de diSJ!Ôr caprichosa
mente das finanças e domínios do Estado, tinham 
feito sentir a necessidade de restringir sobre estes 
diversos pontos· o poder accidenta! e temporario 
das regencias. Isto não lJOde mais ter Jogar de· 
pois do governo constitucionlll reJiresenlativo. As 
finanças são reguladas cada anno pelo bud11et ; o do
mínio do Estado está collocado s .b a salvaguarda 
da lei, não ha mais esses grandes dignitarios, ou 
grandes otliciaes da Corôa; todas as funcções são pu
blicas; todos os poderes constitucionaes estio deflui
dos e reaplados pela constituição; o accidente dare
gencia não deve mudar ou enfraquecer a acçB.o delles. 
A_ autoridad.e real deve ser tão Jilena e tão forte nas 
maos do Re1, como nas mãos do regente. » 

Na Inglaterra os ultimos arestos são tambem em 
favor da plenitude ; a regencia destinada em 1830 
á duqueza de Kant foi sem limitação; a regencia 
ta~bem destinada ao príncipe Alberto foi com limi
taçoes que não entendiam com o jogo dos poderes 
políticos. O bill de 1840 não poz nenhum limite ao 
exercido das prerogativas reaes. 

UM SR. SENADOR :-A sancção? 

Voto· pelo consentimento para a viagem dfl Sua 
1\fagestade o Imperador, e contra a proposta na parte 
que confere á regencia o gue já está conferido, e 
marca os poderes da regenc1a. 

- -------··------------····------------------,-----------------·-~-

l 
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DISCURSO 

PROFERIDO NA SESSÃO DE 16 DE MAIO DE. 1871 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

CONCLUSÃO (•) 

Foi para o mesmo orador objecto de censur! a 

1

. objecto unico da autorisa~ão o resgatar a divida 
SUSJ?ensão da venda das a polices nas províncias desde 1luctuante, não podia eu ultrapas!ar ess'!l limite in-
11 ae Novembro ultimo. Senhores, essa venda jã variavelmente marcado peJa lei. Esta explicação 
estava suspensa pelo meu illustre antecessor; e eu dispensaria qualquer outra; mas accrescen&erei que 
a repeti. não havia mais necessidade de venda de apolices. 

- . . desde que os dous emprestimos preenchiam com-
O SR. ZACARIAS :-Porque repet1u então? pletamente o fim para que Coram destinados. 

O S T H E - t" b · h o Procurou igualmente o illustre membro negar· o 
R. ORBES OMEM :.- u nao H1 a con eci- o merito do emprestimo interno contrahido pelo 

ment«? della, e com e1fe1to em 11 de NovemDro mesmo preço porque sé vendia uma só apolice e 
expedi outra com o mesmo fim de sobresf:ar na para isso allegou que desde que o governo tinb: a 
venda, que só estava suspensa por um aviso do facpldade de c~mpellir os portadores dos bilhetes a 
meu .anteocessor. receberem o seu dinheiro ou em outros termos a 

Reiterei ~ ordem em da~ de 11 de ~ovembro, fazer sabirdo thesouro tods a divida 1luctúante, esta 
porque pr~c.Isamente nesse dia apresentei 41? conse- medida .era sufliciente para elevar o preço das apo· 
lho de mm1stros o meu plano do emprestlmo el!l Jices, attrahindo a si os capitaes disponíveis. 
Londres. Not!' o no~re senador que a data das mi- Concordarei em que o emprestimo nada tivesse de 
nbas instrucçoos enviadas pa~a Londres é de ol6 do extraordinario, mas em todo caso elle foi feito com 
mesmo IJ!ez; por conseque~c1a, o era neçessano que condições que de fórma alguma podia dar Iogar li cri
~lguns dtas antes esta medida ttves~e o sido submet- tica. Creio gue quando se at1ra sobre o mercado uma 
tida á approvação do conselho de ministros e á Sua massa de 25.000 apolices sem alterar a cotação e pelo 
Magestade. contrario elevando-a, esta opera.çlo se não é digna 

O Sa. ZACARJ.\S: -E as instrucções são de 16? de elogios, pelo menos nlo merece censura. 
Ora, o motivo allegado para demonstrar que a 

operação não podia deixar de ser feita vantaJosa
mente não é exacto. O nobre senador partiu de uma·, 
bue que não é real, isto é, a J>Ossibilidade em 
que estava o thes.luro de fazer sabir 15, 20, ou 
30,000:0008 de bilhetes do thesouro, áfim de dar 
emprego ás a polices. Eu empreguei esta ameaça, mas 

O SR. TORREsoHoliiKM:- Sim, senhor, o decreto 
imperial é de 16 de Novembro e a ordem de 11 do 
mesmo mezo Eu tinha contrahido um emprestimo 
interno de 25,000:0008000, e dava ordens para se 
contrahir outro em Londres de 3,000,000 esterlinos. 
O producto dclles prefazia pouco mais ou menos a 
somma total das operações de credito, para que o 
governo estava autorisado pela lei; pois sendo o 

o positivo é que thesooro não tinha recursos para 
este fim. 

(•) O Jlrincipio deste discurso acha-se á pn.go 81 do 1• vol. dos ..tnnaeso 

I 
1. 
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() SR. SouzA FRANco : - Entao é argumento 

eontra. 

O SR. TORRES Ho~IE&I :-C.omo? 
O SR. Souu · FRANca: -Obrigava o thesouro a 

uma retirad<t que elle não ·podia realísar. 
' O Sn. ToRnEs HoMEM :-Qt•ando digo que amea-

cei com este m':lio, entenda-se : foi como negocia
dor; mas ao depois tive occ •sião de verificar que a 
minha ameaça não podia ser cumprida. Qu •es er :m 
os meios de que dispunha para forcar a sabida desses 
títulos do thesouro ? • 

Uml pequena parte do pa.gamento dos bilhetes 
bastaria para absorver em um mez os saldos da 
caixa. Sem duvida não foi devido a meios sobre natu
raes o bom exito da operação, que se discute. Elle 
não podia deixar de ter suas razões comme1ciaes e 
economicas. A p1incipal foi que o Banco do Brasil, 
que possuía cerca de 9,000:0008 naquelles títulos e 
em (:ujos cofres dt:.rmia além disso um saldo cousi
deravcl sem juros, era o':lrigado. para dar emprego 
mais lucrativo ao seu capital, a sujeitar·se ao r.lto 
preço do emprestimo, sem expor-:;e a perigo algum 
no caso de baixarem ulteriormente as apolices. Só 
elle podia tomar a si o emprestimo em taes condi
ções; o Banco Rural e o com me reio o haviam recusa
do, porque o seu estado não era o mesmo. 

Se esta exp,lic:•ção não satisfizer o nobre membro, 
co~o. deYC? pre~umir, á vista das prevenções do seu 
espuitO, 1magme outra qualquer, porque nunca 
considerei a operação de que se trata como pheJJO· 
meno milagroso e inexplícavel pelos princip10s or
dinarios que regem os acoutecimentos deste mundo. 

Perguntou-me porque nãil preferi a troca das 
apolices pelos bilhetes, sendo este no seu entender 
o melhor meio de remtr a d:vida. Se o emprestimo 
foi feliz, porque inculca o illustre membro f>Utro 
expediente ainda não experimentado aqni? Prellri 
o emprestimo porque grande difficuldade haveria 
em que os portadores dos bilhetes se prestassem a 
esta permuta.: f1refiri·o pc;>rque o preço porque o 
thesouro tcna de annuuc1ar a permuta, não teria 
sido tão vantajoso como aquelle que alcancei pelas 

. negociações do emprestimo. 
Passarei ao emprcstimo externo; e neste capitulo 

o seu primeir., motivo de censura foi que dando 
o ex-mmistro da fazenda como razão justificativa do 
dito emprcstino o ter sido insuficiente o anterior, 
deveria .ter contrahido este logo nas proporcões ne-
cessarbs para o fim a que era applicado • · 

Pondero na honrado senador, que não havendo 
então necessidade urgente da totalidade do emprcs
timo, bom podia o govornu üzcl-o grndiialmente, e 
esporando obter ainda maiores vantagens para o 
futuro. A quantidade da omissão influe sobre o seu 
preço; eu até certo nãn acharia por 50,000 apo 
lices o mesmo pre!;o que obtive por 2;J,OOO. Para 
que lançar em uma só praça, o de um só Jacto,e sem 
moti,·o de ur~encia, a totalidade tias apolíccs? 

Outt·o fundamonto do emprcstimo ·externo foi 
propanr com antooodencia recursos, que pt·oviso. 
l'iamento :~uxilinssem u obra da estrada Podro II, 
para a quul achava-se cm ultima discussão no ~o-

nado uma pi oposta de credito de 35,000:0008. A isto 
objectou o mesmo orador, que o emprestimo levan
tado para a nmortisação dos bilhetes nlo podia 
ser desviado do seu destino,: e indebitamenle appli- • 
eado ás obras da via ferres. 

Respondo, que assim cómo .elle achou razoavel e 
natur.il que o meu ii lustrado antecessor désse a en
tender que applicaria provisoriamente parte do 
projectado emprestimo · para a obra do Pedro II ao 
resgate d<.,s bilhetes, do mesmo modo e pela mesma 
razã~ devia achar plausiyel gue eu tambem tives!'e 
em v1stct E'mpregar prov1sor1amente na construcçao 
da via ferrea parte do capital levantado para o res
gate dos bilhetes. A hypothese é idcntica. 

O SR. ZACARIAS:-E' inteiramente diversa. V. Ex:. 
destina parte deste emprestimo a um serviço que 
não estava autorisado por lei e ·a hypothese de seu 
antecessor era applicar este emprestimo a um ser
viço vohdo. 

O SR. ToRRES HoME~I:- Oo aparte do nobre se
nador resulta que se o credito estivesse votado eu 
tHia feito muit() bem, e me acharia, a este resPfilo, 
em pé de igualdade com o meu predecessor viscon· 
de de ltaborahy. 

O SR. ZA.CARIAS.-Não está. 
O SR. ToaRES Ho~tE!I :-E' o g:ue resta a provar.· 

Mns esta não foi " b ·se de sua impugnação; o seu 
argumento foi que o emprestimo levantado em Lon
ares para o re~gate dos bilhetes do thesouro não 
podia ser applicado, sem grande transtorno de nosso 
craditv, a um objecto diverso. 

O SR. ZACARIAS :-Applicado n um destino não 
autorisado por lei. 

O SR. ToRRES HoMEM :-0 nobre senador aban
nona. pois, o argumento principal, refugiando.se na 
autorisação legal. 

O SI\. ZA.CARIAS : - Não aLandono nada. Até 
mostrei que havia uma hypothese contraria, mli.s 
decor•Jsa ; porque na hypothestJ de seu antecessor 
pedia-se Jlara a agricultura, podendo ser applicado 
o emprestimo ás despc;zas da guerra ; e não· con
vinha applicar para a agricultura nii.o havendo 
sido votado em lei. 

O Sn. ToRnES HoME~l: - A ditrorença, se hou
vesse, seria a meu favor. Uma parte do credito pe
dido pelo meu illustre anteca'ssor para a estrada de 
ferro de Pedro II ia ser temporariamente applicada 
a um objecto de consumo improductivo. No meu 
caso as applicaçõ.es eram inversas. . 

O SI\. VISCONDE nE ITAllORAUY: -Não ia ser ap
plicado; não f<Ji esta a minha intenção. 

O SR. Toni\ES HoME~I: -'Estou raciocinando na 
hypothese de ser applicada uma parte deste em
prestimo no resgate dos bilhetes, como afirmou 
que o seria o orador, a quem respendo, fundando· 
se em um aparte do nobre visc-nde. 

" Mas o projecto do 35,000:0008 ainda ní'io havia 
sido votad .1 no senado ; e o dAsvio do producto.do 
no,•o emprestimo tornava-se illegal. , 

Sonhores, est1va subentendido que esta transfe· 
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rencia temperaria de uma parcella do em_prestimo 
para auxilio da estrada de Pedro II, nao teria 

·logar ·sem autorisação legislativa i e que havia cer
teza de que o credito em 3• discussão 11elia votado, 
porque a opposiçlo havia esgotado os seus meios de 
retardai-o. Caso mesmo que fosse procrastinada 
ainda a votação, ÍJào sendo JIOSsivel que parassem e 
se arruínas em as importantes obras em construc~ 
ção, teria o governo por indeclinavel necessidade 
de lançar mão dos creditas extraordinarios, e o the
souro não encontraria em seus recusas actuaes o 
que é preciso para fazer face a semelhante despeza. 

Sr. presidente, o relatorio da fazenda tambem 
eP!'!Derou como uma das considersções que in
ftuuam para este segundo emprestimo, a 1DSUffi
ciencia dos recursos do tbesouro, absorvidos pelos 
creditas extraordinarios da marinha e guerra. 

Affigura-se á sua imaginação que os milhõe:f correm 
em Londres como aguo dos rios,. e que fica ludi
briodo quem os não quer em grande. ab~o~ndancia r •• 

Nao adiei a eperação pelas consideroções que ha 
pouco fiz; não adie1 pori:JU8 não havia necessidade 
i:Hsso, vis.to que o emprestuno contrahfdo dispensará 
outro por muito tempo; não a adiéi, finalmente, por 
que teria perdido a grande vantagem -da opportuni
dade, qpe não sei quando voltará. 
Senhores~ se houvesse retardado este emprestiino, 

sómente de oito dias, elle não se etrectuaria. Eu 
previa que no momento em que cessasse a guerra 
entre a França e a Prussía a situação do mercado de 
Londres, até então propicia para esta operação, mu
datia repentinamente de aspecto. Nesta previsão 
instei com o nosso digno ministro naquella éapital 
para que redobrasse de esforços afim de accelerar a 
conclusão do emprestimo. · 

O SR. visCONDE DE S.· VJCEN'lE: -Apoiado 
O illustre senador pela_ Babia concluiu dahi iro

mediatamente que o destino do emprestimo era. 
como o confessava o relatorio, preencher o deficit 
do orçamento, A trovejou contra a illegalidade deste O SR. ToRRES HoMEM :-Com efl'eito, apenas 
facto xmagxnario. dias depois de emittido, as circumstancias não 

E · eram mais as mesmas, e o poderoso Imperio da 
ntretanto outro muito diverso foi o pensamento Russia só obtinha um emprestimo a 82, e com amor

do relatorio i elle quiz dizer unicamente que deven- tisacão ao par. Na sua correspondencia otDcial di
do achar-se o exercício sem sobras, em virtude das zia-me 0 ministro: « Em verdade não havia tempo 
despezas, de que se trata, não poderia sem o auxilio que perder; se y. Ex:. não resolvesse tão ra~ida
do novo emprestimo supprir a insufficiAncia do mente as duvidas, que lhe apresentei, estavam frus
emprestimo interno para o resgate dos bilhetes .tradas todas as _esperanças do emprestimo. , 
d~ thesoura, e ao mesmo t~mpo ampara~ o ser- -
VJÇO da estrada. de ferro. lJ:u1 o que sigmficam as Chego agora ao pequenino emprestimo de 700;0008 
palavras do relatorio, torcilas pelo nobre membro. que mereceu occupar tão profundamente a attenção 

O t · · d b · s E de S. Ex. Qual a difJ'ereoca entre a apolice e o bi
u ro mconvemente que esro nu • x. nos em- lhete do thesouro, foi o objecto de uma longa ana

prt-stimos em questão, foi ter eu levantado um no lyse do seu discurso, e por fim achou que 0 em
interior e outro no exterior, quan·Jo um só bastaria prestimo, a que me refiro, não é nem da· natureza 
em maior escala. Baseei-me para assim obrar nas âa apolica, nem do bilhete do thesour~. e sim uma 
seguintes razões: Em que. variando o preço dos · · 1 · 

- emprestimos segundo a mabr ou menor quantidado especie bybnda e 1nc assJficavel. 
_ dos títulos a emittir e.u uma praça, era preferível Sr. presidente, niio desejo tomar o tempo no 

reservar para a de Londres, o empori:> dos capitaes senado emaranhando-me na futil questão, se o 
de mundo, a outra parte do emprestimo, logo qae emprestimo de 700:000/1, f'Ontrahido ao par, a' 
11 opportunidade me seduzisse. . . 5 l/2 °(o e só exigível em 50 annos, deve ser en-

Km segun<lo togar, entendi que devia tomar um carado como apolice, ou bilhete do tbesouro. Bas
tarmo médio entre as duas opiniõ,•s. que se nchnm tar-me-ha dizer que elle reune o que ba de vanta-

d. · b t d ~oso nestes dous mebs de cred1to, sem ter os· 
em 1vergenc1a so re es e assumpto, sustentan o mcoavenientes de um e de outro. Pela modicidade 
uns.que os emprestimos que dão emprego ao capital d · lh b"lh d 'h á 
nac10nal, e CUJOS jaros são consumidos ou utilisados o JUro, asseme a-se ao 1 ete o • esouro, e 
no paiz, mesmo avantajam· se sobre 0 ernprestimo es- apolice pela extensão do praso do vencimento. Se 
trangeiro : outros opinam a favor deste, que abastece esta fórma de ~mpreshtim?d não destá camprehendida 
os paizes novos dos capitaes que sempre faltam p.:~ra n~s dous typos .con ec1 !JS o ~obr.e senador, eu 
satisfazer. seu desenvol vime.nto e progresso. AdoP,- nao con~ebo '!ue 1.nco~ven~ente ~aJa msso. . 
tando, p01s, naquella occas111o· o expediente de divJ- A rotina nao e obJecçao sêr1a contra as ute1s e 
dir o empre;5timo entz:e as dans praças, nada ·mais fiz !"azoave~s innevacões, suppondo que nistõ houvesre 

. d~-que segu1r um cammho entre as duas oppostas o pi- mnovaçao. 
moes_, bem qu_e em ger~l a minha predilecção seja o que é ainda mais. admiravel é que o illustre 
pela xmportaçao do .capital do exteriOr. .membro se lembrasse de taxar de illegal semelhan-

Exprobrou·me tambem o mesmo orador o não ter to contrato. Conft'rindo ao governo autorisaçãopara 
esp~rado pela votação do ~redtto de 35,00~:000$ para fazer operações de credito, a_lei deixou toda a lati
entao etrectuar uma ma1s vasta opernçao en1 Lon- tudo que tem esta expressao, sobre a opção da 
dres, e~ vez do insignificante algarismo do ultimo fórma que mais acertada julgasse para roalisal-as. 
empresttm.,, que envergonha o Brasil. Como S. Ex:. Qual é a lei que as restringiu no circulo de apolices 
CO!ta li~rgl;' nesta matcria I Elle falia de tres mi- ou bilhetes do thesouro ? Onde existe a definição 
lhoes sterlmos como falia ria de tresentas mil libras ! legal que o nobre membro me pretende impôr? . 



-4 
. 

Este emprestimo, que admittí, depois de discutido 
no tribunal do lhesouro, foi gera1mente conside
rado como desvanlajoso p.ara o capitalists que o 
propoz, a tal ponto que não haveria particular que 
o não aceiusse sem a: menor hesitaç4o, e talvez 
V. Ex. mesmo.-. 

O Sa. ZACARJAs:-Como ministro? 

O SR. ToRRES Horuu :-Não; como particular. 

O SR. ZACA11ÍAs :-Eu recusava; como ministro 
nunca o aceitaria, porque é illegaJ. 

O SR. ToRRES HoMEM:-A illegalidade neste caso 
é declamação, que sobresae ainda mais com a asse
melhação deste emprestimo aos vinculos. 

Figurou aiuda o illustre membro varias hypothe
ses engenhosas, em uma das quaes todo o mundo 
concorresse ao thesouro para ofl'erecer os seus ca
pitaes com aquellas mesmas condições, e outra 
em que o Estado, depois de amortisar toda a sua di· 
vida externa e interna, estacasse diante o praso do 
vencimento do emprestimo de '700:0008000. 
' Ora, senhores, o que posso eu res:ponder a eslas 
supposições imaginarias e de econom1a casuística ? 

Se ellas se verificassem, proj!oria ás camuas a 
conversão dos juros de parte da ílivída consolidada; 
e quanto ao mais, aconselharia á nação que se re
signasse á desgraça de só dever '700:COi.lSOOO por 
Junto. .· 

Sr. presidente, sínto-me extremamente cansado, 
e impossibililado de continuar. · 

.. c ...... 

I 



DISCURSO 

PROFERIDO -NA SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 1871 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

--.JV',/V'I/\/VV\/VV•~ 

DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS 

Sr. presidente, sou obrigado a fazer aJnoumas 
o considerações em resposta ao nobre os,;nado~ pela 

Dahia que encetou este debate. 
.o meu estado. do ~audo, Sr. presidente, não per

mJtte dar ao assumpto o desenvolvimento que clle 
requeria. Mas não era possível deixar de acudir aos 
reclamos_do n<?bresenador e «;'Ppor ainda que ligeiras 
observaçoes as consequenCJas que, naturalmente 
se derivavam da insinuação do nobre senado~ 
quando procurou mostrar a incompetencia do meu 
collega do ~inis.torio da '!gricultnra para 11 p~osentar 
ao corpo legislatiVO o proJecto do estado servil, visto 
ser a m:•tr~ria esp~cial do ministerio da justiça: o 
bem ass1rn a respeil.o das censuras que fez ao aviso 
expedido em relacão do accidontE' d1 estrada de 
forro da provincia.de S. Paulo, o áce1·ca da medi<Ja 
excepcional que a respectiva prosidencia tomara 
de accurdo com o chefe do policia. ' 

Qunnlo a este ultimo pnnto não pudo ouvir a 
S. Ex., por isso que nesse di:1 tive de comparecer 
perante a camara dos Srs. deputados para ler o re
latorio da r .. pJrtição a n:.eu cargo. 

Mas vejo do extrncto impresso no Jornal do Com
mercio, pois ainda não foi dado á lu~ o di•curso in
tegral do nobre senadcr, qae S. Ex. fizera grave 
reparo ao citado aviso. 

Estes extractos do for-nal do Commercio costumam 
ser fieis. o se, em verdade, nesta parte com exacti
diiO publicou aqu111lo j ornai o que observára o no::Jre 
senador, badnria, Sr. pt·esidonte, lêr perante o sena
do o n visó referido para que so conhecesse! que não 
tom razão o nobre senador. 

Eis aqui o que diz o extracto do .1o1"ital do Com
mc1·cio ( lê ) : 

" Pa~~ando a faz!lr algumas obscrvnçiJos rolati-

va.m.ent& ao ministerio d.1 justiç.,, nota que o nobre 
m1mstro desta pasta fallou, ha poucos dias, com em
phase, dos progressos da província de S. Paulo, quo 
considerou como uma das mais florescentes do Im· 
pcrio. Por isso chamará a attenção de S. Ex. para 
Jous factos occorridos naquella província. O pri
meiro é a pronuncia do superintendente e do chefe 
de trem da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, 
processados como rosponsaveis pelo desastre occor
rido om dias de Abril na mesma estrada e a sua 
prisão. Som entrar no exame da procedencia ou não 
da pronuncia, nota que, sendo interrompido o tra
fego da e~trada de ferro, o presidente da província 
<!omrnunicou ao ministerio da justiça que fJermittira 
ao J'efoddo superintendente sahir da cadêa todas as 
vozes que fosse prec:so acudir ás necessidades 
daquelle s3rviço; e que o nobre ministro da justiça 
em aviso de 29 do mesmo mez, publicado a 2 do 
corrente, respondera ao presidente que, na hypo
these de que a pronuncia não fosse mal dada, não 
reprovavc1 O alvitre por elle tomado- e reCODlolfJn
dava que quando sahissem os réos pronunciados 
fossem acompanhados. No procedimento do. presi
d~nte houve _violação da lei ; mas não tem explica· 
çao a mesqumhez com que se recommendou que o 
preso fosse escoltado por uma sentinella. Se tivesse 
do e~trar na aP.reciaçfio . dos fundamentos da pro~ 
nunc1a a cons1dernna urogular, porque não ha 
exemplo do que se considerassem como réos d3 
homiwlio ?S empregados de um1 estrada de ferro 
em quo haJa accorrido um doslstre com ferimento 
ou mort J ~e alg_um.~s pessoas, porque não p6de o 
estar nas mtençoes desses empregados cE<usar a 
morto de alguem voluntariamente, supposto que ín
corr~m cm re~ponsabilidade pelos descuidos com· 
mett1dos por s1 ou por seus sn.bordinados. >> 

_, 

'!o 
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Sr. presidente, occorre logo fazer uma observaçiio 
telativamente ao modo porrtuc aprouve ao nobre se
nador discutir a questão. ·• 

Em assumpo tào positivo e quando se trata de um 
procedimento criminal de tanta gravidntlo, ventilar 
sua proceden::ia ou não procedencia sem ter pre
sente o procP.sso, e, o quo é mais, rnunifoslllr opi
nião terminante por consi•1eraçües á priori, como o 
foz o nobre senador, é em vordad., aventurar jui1.o 
temcrario que não póde ser oceilo. Sustent&r que 
não era possível, o nõo admiltir que o su. erinton
dente de uma estada do f~rro e o chefe do trtlm 1•0 · 
\lessem pelo modo attribuido cahir cm responsabili
datte dos crimes de homicídio e de forirnoutl'S. por
isso que não se converte om revolvet· o material de 
uma estrada do ferro. que não ó llrm~ para 11 pm 
tica de tues crimes, por coito, Sr. presidente, não se 
conforma com n possivol verdado dos factos. nom 
com as regr;as do direito crn gcwl, e com o que cm 
especial ó determinado no nosso regulamento com
mum das e~.tradas do forro. Niio cabo ~m razão. ó 
ropu~nar.tc por modo talarrodur terrninantomrmto a 
possibilidade de um crime, e da h i f,mdamt·mtar ccm
sura, concluin lo quo o procodimonto huvitlo ares
peito do accidonto da estrada do forro fôra nm rn·o
dimcnto irre~:ular o insustentavel. 

S. Ex. com a oxporioneia da administrnci'io o con
su\tisslmo como ó, fallantto no S<!natlo, âucndcnt!n 
parll a importtwci;t desta mataria n sou nlcnnco, j;í 
em reluçiw ;ís roclama~~ões da diplomacia 031l"tUJ
goim, cm qu,nto naturalmente acedo l'm rn·otec\'Õil 
de subditos de su:. naçilo, já no ttJCanlo :10 credito 
do Bra~il cm roln~ão ao estremecimento dos eapit: os 
ostmngeiros o cmprezas do obras stlm·~lh.tntes 
quo tanto interessa ao Bt·a>il nlll ahir c promover; 
S. Ex. bem devia reconhecer que n nssumpto por sua 
natureza ora gravíssimo o impunha justa r ... sorva. 
E pois, com razão, estranho crue S. Ex:., príncípian lo 
por dizer que so abstori:l do uma rlíscussàll desen· 
volvida passa~so do pois no corrot· do so.1 disc1rr~o, 
segundo manif•!Sta o extracto do Jornal do Com.
mac·io, n opinar SPtn a mínima reserva c por modo 
ttecisivo quQ Ha para se rel)rovar o proce11inwnto 
hwido om S. Pa11lo pela t·osp~ctivn autorit1adc judi· 
ciaria. 

1\las, S. Ex. ostava"em maró de censum~ o que ri, 
formulai as a resiJCÍt'l do acto quo prati•1uoi t:t>mo 
ministro da justiça respondendo ao prosidonto do 
S. Paulo. Foi CMto o aviso tr:lZido p:tra 0bjccto do 

·censura pelo nobre senad,,r. (l.ê). 
« Rio do Jnnoiro, 29 do Abl'il do 1811.-lllm. o 

Exm St·. - Em officio de 18 do corrente C"'lllmuni
ccu V. Ex. que, tendo sido promtnciad•lS n presos o 
superintendente da estrada úo f<.Jfl'•' de Santos a .lun
diahy, bom como os chefes do trafo:.;o e dtl trum, 
pel<l~ mortos de tlous indivíduos. resultante,; do acci
dente a \li occorrido no dia 17 de Janeiro ultimo; o 
qut~ ficando suspensos tH tr.t.b~lho~ dt linh: •. pur 
etl'llll•) d(lqtttl\l;~s prisões, com gt'.iYO prPjniso do 
commorcio e da lavour.1 da prtJvin<.:in, rosolven1 
V. Ex., de accordo com o chofo do policia. pormittir 
aos prontmcia·los, dtJbaixo de suas pulan·.ts c ro;
pons~bilidade, sahirom da prisão tocbs as vezes qui.J 

fosse necessario providenciar sobre o serviço da 
mesma estrada. 

De tudo inteirado, e por quantn, nã.o obstante as 
pondllrosas considerações que levaram V. Ex .• de 
accordo <:om o chpfe de poli~ia, a tomar aquell:t 
dc:iberação, não é mano~ corto que constitue. e lia 
uma flR~rantc inft·.1ccão da loi !lo processo criminal 
qu•• não pódo ser fustific~rla, so j•orventnra foi o 
respectivo procedimento regular c fun•Jado, c pro
cedonlo a pronuncia dos réos em crime innflançavel 
de tumnnhu gri.l vidade; rt'Commendo a V. Ex. or
deno ao mesmo chefe de pohcia quo informe cir
cnrnstanciadamronte <Ícerca tlo procosso que nrganisou 
R sobro sua ulleri01· resoluçã<>, e outrosim que pro· 
vidoncíc pa t'D que ao mf"!nos .•. 

O Sn. SIC.VEIIIA Lono : -Este ao monos ó do 
otcrnus I uminaria~. 

O Sn. ~IINISTilll nA ·.IIJSTIÇ~ (f.erm·inando n leitura 
do ctv·iso) ..• oH rofer·idos róo• á su.hitJa sejam se .npro 
acompanhados do al~urn agente da antol'id.•d•l po
lir.htl. - Deus guardo n V. Ex. » 

Este no mrmos, orn que tanto o nobre senador 
se firmou pn1·a funrlnr o mais do suus censuras, e 
o:n rp1e agora o nobro son .dor cm seu aparte de
monstra, á soa modo, eslranheza, Sl'. presidente, 
<HJIIÍ n • a viRo tr·m um sentido nat.urul, que não induz 
a equivoco cdgt11u, o ó qn<J 1Í sahida os réos quando 
nito sr,;arn confi.·dns :1 urna oscoltll, a.o menos vão 
acompm• h a rios po-r u.m a.ocnlc .drt "utoridarlc pol-icial. 

E <Jtl<l <•litro sentido P•HJia ler este cw menos? O 
que Sr;.(nifl,~llrla u não ser que aos t·éos fosso vedada 
a snhida frnnca, que st'lo~r.oltudos ao menos rm·um 
li-!Jt!lllt; tl.,, a.ut ·rúl:~dc fJolü;ial podossem sahir 'I 

SonhortJs, uosLo objecto ha duas partes muito dis
tinetas. {Jo um lado, o acddento havitlu na ostra•Ja 
do fort·o, quo dcLormínuu o pt'o<!osso o n proauncia 
t(Ut~r do superiutondento, quot· do dons <Jos pl'inci
paes crnpt'ur(ndos, trouxo a par·a lysa~ito tio trafico 
da mo,rna ostradn; trouxe a gt".•Vn into:•rrupcíto do 
um.t linha fcrroJ <lUC tinha nbsorvido totln cu·mrnu
ni.·a•;fto o moios de trallsporlo <1.1 cilpiLr~l do S. P<tulo 
par.t o porto do Santos. 

O publico sofl't·ía oxlraordina1 ia mente com uma tal 
inton·upr,f10. A uccosoidndn, o di~o a llt-'COssídado por 
quo Ot\1 mt\ÍS quo alta conycnioucia. de quH nquelle 
servi\;.o fosso activnmonto continuado, exigia que so 
procura>~Ml, j.lOr lodos os meios quantos podassem 
ser postos cm pratica, fazer C<!SSat· n intorrupcil•• 
que t:io dettim .. ntosa era pura c-s publicas intflrOEÍ>cs 
c urgencias do uma gr" ndo popnlacão. 

Surgia pot· <'Ulro lado a considÕraçi"!o da ord('m 
pt•esc_t'tpla p 'ri\ rt rer;1~lar ndr_ninistt'llt_;i"!o da justiça 
no <:nmo. A tllsposJçao da lm do processo criminal 
q•w ubt'Í!!:I os prounnciados 0m crimes innfian
ç:aveis 1í t.letonçiw ou c.mstrangímonto corpora!, não 
P•••lia ser preto rida : e por·1nnto nfw ot•:t possível que 
os ró •S fossem soll••s, ainla mo~·mo havondo por
stwsüo a fl\dÍS bum t'oJ·tna•la, dn pnrto da primeira 
;tuloridatlo adminislrilLiva dtl provmeia tl do chefe 
du policio, que lH'gar.islil'll o processo, do que ellos 
uf10 <•l'uClll'a t•in m evadir- s". 

Ni1o l'l'il_ li.:.i_to_ a<loptnr _l;-.:(1odie.nto em CQntrnrio, 
porque a dtsposu.;ao tia lo1 o tormmunto o exprossa. 

li _____ __ ,....,..,.....,.......,.. ... ,.;."" 
·- lY! 
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Mas, senhores, não havia modo do conciliar, generalidades gratuitas: não é possível !!dmitur-se 
quanto possivel. a disposiçito da lei ~riminal e a tüo crime de homicídio de ferimento por meio do trem 
urgente nec.€'ssidado de w acudir 110 r•·stabcleci- d11 estrada de ferro: um wagon não-se converte em. 
monto do trafego da estrada de ft>rro? -Fis o que revoJ7or ou punhal, assever.~va o nobre sen.ador, 
procurei fa:r.er pelo aviso: not,oi. som nenhuma. ex- calcando a swt censura so processo e pronunCia re
cepcüo, o não em mera hypothese, como approuve ferid.t. Ora, St·. presidente, escuso dar razões para 
no nobre senador figur!Jr, que era inadmis~ivd, pnr convencer quo em tal generalidade esconde-se grande 
infringonta da lei, a medida que torná ra o presidente erro; mesmo por meio de um wagon é possível com• 
da provillcia de accordo com o chefe de polic1a, cm· metterem se taes attentados. l~to ó uma questão de 
bol'll r8conhecesse que ponderosas eram as razões que facto, que só pó de ser esclarecida e resolvida com o 
ellos tinham (o pr·esidonte principalmente) omquanto reconhecimento do todas as circumstancias positivas, 
consideravam 11 necessidade do restabelecer o trafego mediante o competente processo; o, no caso de que 
da f•strada. dfil f~rro; porém que taes rar;ões, coin se tr.3ta, este fôra feito pela autoridade policial mais 
qn~nto mu1to vahosas na parte que entendiam com elevada, o chefe de policia, o a sua decisao de pro
o serviço da estr1,da, não podiam ter alc.1uco para nuncia já tinha sido confirmada pelo tribunal de se
dt•torminat· excepção na lei do processo criminal; e guncla instnncia, a relação do districto! 
assim declarei que, não sendo at1missivel n me !idl' Era bastanLo, pot•tnnto, para ao menos prevalecer 
excepcional que cons.tituia flagrante infrfJcção da lei/ a prosum. pç~o i•,r_i< et jure de que~ proc~dimento 
do processo, não snh•~som da cadêa os rcos pronun- ft)l'll regular, devia ser acatado, e nao assrm posto, 
dndos, senão acompanhado~. pelo menos, por um niio S<Í em susponsãoocomo de mais a mais censurado. 
agonto da aulci:-idaao policiaL Pelo menos ncom- S. Ex:. até declina da disposiçã{) explicita e pre
panhado•, quet· dizer escoltados, o certo que o cisK do regulamento geral das estradss de ferro do 
oram, ainda reduzida a escolta ~ um sú ilgente. llrasil, que no art .. 199 :~ssim dispõe : 
Deste modo guardnva-s'l n disposidi_o da le1. por " Os empregados que, por inacção õu negligencia 
quanto (por excepção nesta parte à'dmissivel) sa- derem causa a accidentes ou des11stres de que não 
hindo da cad8a pa1·a prover ás cousas di) ser- result~rem fllrimento ou morte, SOiãO punidos com 
viço da estr11d11 de forro, iam elles com uma sen- as penas estabelecidas no regulamento da estrada. 
tinelln á vistll, que mantinha-lhes o estado de devida Havendo ferimento ou morto serii.o além diato pro 
retenção, com rt'Salva ~da. regra da lPi qunn:o aos cessados o punidos na fúrmã do codigo ~rirninal. • 
pronunciados por ct·ime inafianç.wul. Disposição esta terminante, positiva e de accordo 

No que póde isto merecer censura razoavel, Sr. com a nossa legislação. · 
presidente? Por ventura em certos c determinados Passo para eutro ponto de muito maior pondo
easos niio so tiram réos pronnnciadtJS d11 cadõa r•nra raçilO, posto que S Ex. á este respeito sómente se 
item 11 interrogntorio!l, pam s!<rom levados a cRsas enunciasse om muito poucas palavras, e mais P'r 
de saude, etc., etc.? Não bavin razí10 relevante para ollas procut·asse fazer uma insinuação que é, per
se admittir quo estes fossem conduzidos para pro- mitta-se mo dizer, o.Jiosissima, do quo mesmo fuu
verarn a um ser·viço que tnnto int'lressrtva á causa dada censura que, como deu bem a entender, não 
publica? A assistencia do agento da autoridade po. 01a possível formular. 
licial não lhos mantinha cautelosamente o estado de S. Ex:. notou com estrenheza· que o projecto 
sujeição, em conformidade da substancial disposi- ácerca do estado servil fosse apresentado ao cor
ção da lei qunnto aos réos pronunciados em crimes po legislativo pelo ministro da agricultura, o 
inallunçaveis? n~o pelo da. justiça,_ a _cuja admini;5tração ospe-

O Sn. SiLVEIIIA Lono:-E' c •• so diverso em vir- cwl p~rtoncia a matena; e J!Or I_sso declarou 
tudo da loi. que Já entreva .11 descrer ~a _smcerrdade do g<!-

O Sn. MJNISTilO D,\ .ru~nç,\: - A"'sim o ent·~ndi; 
se per ventura C•Jmmettl acto pelo qu~l mo caiba 
merecida censurJ, ~e incnrri Am rosoonsabilidadt•, 
do bom grado sujeito-me a ella. ' 

E por ~erto, Sr. presidente, se não dó~se cst~ 
provLleucia, so cnhisse em um dos dous extremos, 
ou IJ pprol'ando· allsolutamente a deliueraciio que 
tomára o pl'€'Si<lc:nte •!e S. P<IU!o do accordo com o 
chofo do polidü, ou não aclmittindo do modo algt.:m 
a Sl•hida dos réos, onlã 1 por corto, cm um ou outro 
caso, incon<'ri 1 em fund11da censura; o nobre sena
dor níío me pouparia; rm um caso diria: wfdngisws 
:< lei, admittisto~ !!-Ir a. excepção que a lei exclue, em 
outro cnso urguirta: Incorrestes em excesso replo
Yaclo, cahistes no summnm ius, s1tr11ntct inju-ri;, irro 
gnda no pnblieo inteiro da província do S. Paulo. 

E bom se reconhece quanto 0 nobro senador é 
des~~I.Jaraçado '!0 cr•nsurar o docis·v_o em suas pro
JIOSlf:OPS. P111·a ltmdamGnttll' arguiçoes, bastam-lbe 

verno; quo havu uma nllltqu~"ade que se mam
fostava ness:t mesm3 apreseotaçii.o do projecto pelo 
ministro dl agricultura, declinando-se o da justiça 
mais osperimeutado, mahc~p3z. I~ daqui, Sr. preei
donte. b(lm se võ quo S. Ex .• trouxe este atavio de 
artillcio do rethoricn para melhor enfeitar e tornar 
~aliontr.J o objocttJ da sua sensura, para melhor 
dür relevo ú razão que descobria para descrer da leal
dade do procedimento do governo. Acrescentou 
ainda S. Ex: que deixávrl de fazer sobresahir a pri
mazia quo devia ter o mini tro da justiça, absten
do-se do fallar do cacacter do ministr<~ da agricul
tura, porque sorvim com S. Ex. como chefe de 

. policia. E nqui havi11 uma outra insinuação, Sr. pre
sidente, niio menos odiosa ao caracter do meu digno 
c ))Joga da rer-arti(.liio da agrir.ulturn. 

A esto re~p,·ito logo direi qu•1 não aceito o pre
sento de gregos que 11prouve a S. Ex. offerecer-me; 
arguo de folso o seu artificio de rethorica; não me 
conheço o m~i~ c:~paz pela int.:llligencia, com maior 
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autoridade para apresentar qualquer proposta ao 
corpo legislativo do que meu digno collega da 
agricultura. E' ello um homem que se tem recom
mcndado á aucnc:ão do paiz por um procedimento 
semprr.J regular, ~~omprc digno, c xomrlarissimo. 
(Apoiados.) 

Essa circums1ancia mesmo flUO cornQmorou o 
nobre senador pnra acoima l-o de variação, pondo 
cm duvida o caraclor do meu digno collega, era 
uma razão de mais r.ara roalçar a nobreza do se••s 
sentimentos, a dignidade do seu proceder. 

Foi chefe do policia, é corto, o meu digno col· 
lega por mim nomeado em 1862. paN a província 
do Sergipe; foi dopoi~, em um ministerio presidido 
pelo nobre senador, nome •do chcfo do policia da 
C•lrto; é visto quo assim mereceu ollo a conflanc:a 
do governos do côr politica diversa. E bem a more 
cia, Sr. presidente, porque p!lla sua po1rto o nobre 
senador deu testemunho de que ollo sr>rvira rogul;•r
mento, bem dosomponhám a missão do flUO o oncilr
rogára como chefe do policia dn C•)rto. Nem isto 
tinha procedoncia para indiear quo seus sentimentos 
fossem diversos dafiUOllO:! que hoje manifesta, ra
zondo parte do ::r'IJinote actual, visto como o lOI!Ul' 
do chefe •lo polici8, 8r. prosidenlo, eomo V. Ex. 
bom o sabe, é um legar obrigado; todo magistrado 
quo fõr nom~udo tem obrigul_(ilo de :1 coit • r, o de sot·
vil o; o" olle, por virtude aostn lli_sposição da lei, 
acoitou o lugar, o o clf'somponhon 11lgnarnento, cor
I'ospondendo n eon!lnnça do flllnm o nomcftrn, upoz:~r 
do quo seus ~ontimontos politir.os fosH•m divorgon
tog. Desde a mocidade até o dia do hoje, os qno o 
conhecem 1le perto dão t.ostomunho do qno o nolu·r> 
ministro da ugricullura sompro prML•ssou a mesma 
religião politica, sempre procedeu com n mesmn di
gnidade, sempre se houve nobrcmouto. (Apoindr.s). 

Mas seria incompotcnto o ministro da ugriculturu 
para lll'l'osenlar o ,,rojc•~to, pot• competir oxclusivu
monte ao ministorio da justiça'? Quem attcndcr, •o 
nhorcs, para esta quo:;tiio, logo rceonhoco quo não 
se trata scníto do uma questão do mern f•írmula, qno 
niio arrocta cm un1 soitil a substancia da proposta. 
Assignalar1l a notadn circumstancin da aprnsent.açi'ío 
do -pro.iecto motivo para o nobro 8ouudo~ deduzir 
obliquidndo no procodo1· do lN. orno o o•hosumonttl 
assim pOr em suspeição a le,,ldado deli e'? Nilo pns
sava de uma questão do fúrmu. porque indiffot·outo 
ora que o pt·ojoctu ft•sse aprestmtado por um ou por 
outro membro do miuistt.)rio, quo ó solidario; cada 
um do seu>< membros tom a mesma t'espongnbilidadtJ, 
tem n mesmll faculdndo, o com a mesma força mor.<l 
o legitima S•'lÜ a pt·uposta feita po1· qualquet· delles. 
Nào póde ha\'Ot' um v•slumbre de raziio porn apoiar 
qualquer suspeita quanto a oste procedimento de 
obliquidade. na phrase do nobre senad, t'. 

Entrando. porém, nesta pequenina questí1o de ft\r
mula, a respeito da cnmpetencin, di,oi, Sr presi
dente, que, attendondo•sc n todas as disposiçüo~ 
do projecto. áquillo que o torna sobretudo de tama
nho inteNsse, de maximn gra\'idnde, se notnr<i qu<~ 
quanto ao mesmo assumphl de compotcncia, mais 
tinha que enteuder o ministelio da n~ricultut·a com 
o projecto do quo o da justiça. 
~o genero. :"r. presidente, a mataria pêrtence no 

mini&torio da justiM, nn especie ao da agricultura. 
Se não fôra 11 importnncia da questão da esc~av~
ria no que diz respeito á agricultura, como prmcl
pal meio do trabnlho qu_o ~tilisa as terras, como 
mstrumento necessar10 o tndtspensavel no f.Hosonl.o 
para quó os lavradores possam exercer e deseuv~l
''or sua industria, se~uramento f'l;ta questão nao 
torin a gravidado que tem; não estaria pendente; 
ha m"ito tempo estaria. resolvida_. A in.di.s\lensabili
dnde do tw balho servil, a Imposstl.nhdatlo do 
substitui!· o no presente par;t os misteres da a.~t·•
cultura ó o q.:.e tom dntlo o dá tod11 importonc.ta a 
este objecto. 

Portanto é mesmo no que toca á ngriculturu flUO 
osl.á a principal importancia do projeeto. l)emais o 
projecto est~tbelece cortas medidas ; tratn de asso
ci~çõos, do companhias que so encarregarão da li
borraciio do escravos, da instituição do nzilos para 
en~inÔ o oduc·•f'ão dos menores; ainda são assump
tos que portmicom no ministerio da a~ricultura." 
Conseguintemente, níw hn materia para 1eparo pelo 
lado dn compctenda ; nem motivo para estranhar 
rtuo o digno miniRtro da agricultura se encarre
gasse desse projecto. 

Finalmente, Sr. presidente, ninda ha outra raziio 
que o nobre sonaflor não podol'll doixnr do acolher, 
como tendo cortu procorlencia. O principio da divi
siio do trabalho, flUO E. Ex. outr'ora tanto enrare
cen, flllanflo até com ollo procuruu explicar orn 
capitulo.~ distincto~t n divisão das attribuiçõos do 
podo r modot~tdor o oxocuti v o, li flUi tinha melhor 
cabimento; porquanto, senhores, m'l.nndo o ministro 
da j ustit.;a j;í atnofado eom o projecto da.roformu jtl, 
flicia da o o da guarda tJacionn 1, ni10 Ara muito que 
doclinasse do sobro si a c"rgn dtl semelhante tarofu, 
qunndo ost11 tonto intor!'ssava aH principal ramo dn 
n1ministroçiio do sou digno colloga da ugdcultum. 

l\las, senhores, não foi essa quostiuncula do fór-· 
mula do sor o projecto apresentado ou não por este 
Oltllquello ministt·o, que levou o nobre senadot· a 
mosu·;;r· !<lnt.a imistoncia; n verdadeira t•nzão ó o 
empenho 1lo acoimar o govorno com a pocha do obli
quidade d•J vistos o procedet• desleal; niio obstante 
dechn·ltr-~o na ElSpectntiva. ó Mto reparo feito pelo 
nobre senador em o primoit·o discurso o repetido 
nm um outro. quo mo obrigou n pedir a pnlavrar o 
« on11·ar om diseus•ão, npozat· de mo achar innapwt. 
pelo mou estado morbido e sentir tnmanh~ mingun 
•i o força~, que ó com um verdadeiro o~ forço que posso 
llalbuciur nlgnmas palavt'ns. 

S. Ex. disse que ti suspeita a leald.1do do governo, 
porque um minist•·o competento, o mais cnpa:r., no 
seu modo de exprimit·-se, declina da tarora da apro
sentaçito do projecto do estado sorvi!, que não podia 
nu turalmon to aceitar com a responsabilidade con
centrada de proprio autor delln; que os antecedentes 
do rniuistro •ln justi'"a protestem contra um acto que 
hoje apporon" praticado sob !Hill responsabilidade, 
como membro do minislodo, onde portanto jó falta 
intoirL•za tio vistas, n n uoiformidrdt' de pons1mento, 
como se dl'prehende da oRq ui\•ança do ministro com· 
potente o mais autorhlado pat·a promover a adopçito 
do projecto. 

;;, ,,. 
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Parece que ora nisto que S. Ex. fazia c·onsistir 
a suppost11 obliquid11de de que repetidas vezes fez 

poderei emprejl'ar a palavra) n leviandade do proce
dimento do nobre ex-presidente do conselht', que, 
vendo se acrcmeuto censuraao por isso, o não 
aciJ,,ndo outra razíto p~ra su justificar, dP.clarou 
alto e bom som na camara dos Srs. deputados que 
ao menos o so1u ministeriu ficava com a honra de ter 
pela primeira vez ass1gnalado em um documento 
solomne est1 idéa humanissima da liberla!.'.iiO do 
elemento servil. Fntão, Sr, presidente, com· razão, 
em attenção ás circurustf.ncias especines, eu obser
vára: " Esta quostfro ó gravíssima, ó do tamanha 
importancia que 11tó a pruden,.ia rccommenda,·a que 
não fosse aventa-ia e t•·atarla seniio em sossiio secreta: 
n reflexão, o Ó•~O !JIIO p6t1e achar no paiz pódo ser fa
tnlissimo: não só descoroçón a classe importante 
da lavoura, torna mais pr0caria uma parte de sua 
propri•'dade, empobrece-I '10 o credito, como ainda 
p6fle ser a faisca infernal que vá atear h'orrivol in· 
cendio. » 

monção. . . 
Ora, Sr. presidente, devu com franqueza manifes

tar-me em assumpto tão grave. Sou solidario no 
pr·ojecto 11presentado pelo nobre ministro da agri
cultura; e sou solHa do. Sr. presidente, com a con
sclrncia do que niio caio em contradicção, de que 
ninda é o mesmo o cabedal precioso de 35 annos de 
vi <la publica que per corri ·sem jámais incorrer em 
incoherenciosquanto a opiniões, deliberação e modu 
da proceder quu tenho seguido até hoje Nao era 
nesta idade a que cheguei e na posição q•te occupo 
que havi!' agora ~e ret•egar o. meu passa•lo. O que 
manifeste! a respe1to deste a<~sumpto em 1867, com 
muita clareza c com muila firmez,,, combina se per
feitamente com o mou pror:edimento actual. 

Quando S. Ex., como presid.,nte do conselho do 
mimsterio que no anno de 1867 ft~i o primeiro que 
inseriu na f11ll,l da abertura da nssemblê11 geral a 
questão do olomento servil ; qu·•ndo S Ex. assim 
aventou esta questão, o poi1. su llchava n1•s circum
stancias notorins daq_uella quadra, e S. Ex:. aven
ltnclo uma tal questão não a fez ncompunh!lr do neto 
algum ; foi um palavri1o lançado ao pai:r., com t>l 
inoppot·tunidado e tiio inconvenientemente ... 

O Sn. Su.VEIRt\ Lono :-Peço a palnvro. 

O Sn. mNJSTRo DA JUSTrç~ :-..• que incor'l'ora 
não só nas severas censuras flUO e11 e outr(ls nrnigos 
do mesmo credo politico fizemos n S. Ex: .... 

O Sn. FwurHnA rm MRLLO: -Apoiado. Peço a 
paluvra. 
. 0 Srt. MINISTrto DA JUSTIÇA : -.. . . como nus 
ccnsur11S de todos os libcraos, daquelles que consi
deravam se firmes no seu posto do lilleralismo puro, 
e o declararam a S. Ex. talvez. por um mo,Jo mais 
asJ>ero. 

Era n Sr. José Bonifacio de Andrade e Silvo, cm 
o Sr. Martinho de Campos c todos os outNs mem
bros do p11rtido liberal cm dechrada opposicão a 
S. Ex., que não s6 por sun conta mllnifostnvnm· tnes 
censuras, como apoiaram vivamente aryuellns flUO 
on!iiO Oz contra n inopportuniolade e o modo com 
que rra. movirla som~lhante q.uNtã~. Est.wnmos, 
Sr. pres1donte, no pertodo o mats lernvol dn guorra 
do P11rnguay; em que o thesouro publico oxhauslo 
era obrigndo a despozas rnormissimas; om qu(l pela 
n"cessidnde de se croarem recursos pnrn s.Hisfazel-as 
se nggravaram os impostos com vex•1me dos con
tribuintEtS, e sobro t•1do do lavrador. quo era jus. 
lamento o que cultivando a unica industria em 
grande escala pi'Odur.tora do paii!, supportava todo 
o fardo d •s imposições; or1t quando ainda a lnvoura 
viu-se torturdda com as consnquoncin~ da crise ban · 
caria, d11s grandes quebras que se deram, <1a ner.es
sidarte da liq11idação dos caJ•italistas qne, ur:tidos 
por sou l11do, urgiam os seus devedores da lavoPra. 

Em quadra tão critica foi n lavonr·n de repente 
tom11da d11 maior· sorpreza eom a ameaça da questão 
do elE~mento servil que se levantava inopportuna
moute I Era pu r esta razão principalmente que ma
nifestei a justo. censura que merecia (não sei so 

,. '. J 91. 

.Mas, Sr. presidente, depoi~ do 1oventada esta 
questão, posta em pnblico, depois do desenvolvi
mento que tove, no estndo a que chegou com os 
trnbnlho.~ da camara ternporad'\ na Fessão passada; 
dPpois das or.curroncias qu_e se deram no estran
geiro rosultundo ~er abolida a escr11vidiio na ilha de 
Cuba, ultimo ponto em que subsisti.•. além do Brasil; 
quando a co:rcnt•: magnetica que nos traz o sopro da 
cil'i!imçiio do novo mundo com tamanha força im· 
pressio!la, o P.XIlltll os espíritos; quando a opinião 
jâ sn t•.•m manifestado no Brasil o cada vc-z mai, 
oncn rec<! c @e revela nas demonstrarõcs a respeito 
deste nssumpto gravissirn..,: no aFiado notorio em
qu" nos achamo~. podia-se levantai' um mínistorio, 
e, fossem quacs fossem os brasileiros qúe o formas
som, podia comparecer no seio da representação 
n11cionnl o pe1·antü tod•• o mundo com o programma 
d<l q•te nada havia que f,,zer n'lsto assumpto,-ou 
que cm attonção aos intilresses da lavoura, no pre
sente e no futuro, devia ser radicada a escravaria, 
que as geracões futuras descendentes de escravos 
deviam ser condemnadas a eterno Cllptiveiro?! 

Podia o governo de tNs systemas escolher um ; ou 
cruza r t•s braços e dizer: «abnego toda n iniciativa, 
não ttmho que vf.lr; o governo entrega este facto ao 
sou desenvolvimento natural, t'lnha a progJ;essão 
que fór passivei, nasça debaixo a iniciativa, 11 esta 
deci~iio o governo é indifferonte, a sua politica é 
não olhar paro isto : era possivcl que o governo 
adoptarso este expediente? E não adoptando, devendo 
ter um procedimento certo e ptsttivo, cabendo· 
lho a iniciativa. e~ta iniciativa devia ser no sentido 
de radicar a oscrn varia no presento e no futuro ? 
manift•star que as necessidades da lavoura de hoje 
seriam os necessidades do h m(lnhii e do seculo 
vindouro, o que flla um11 instituição necessaria ao 
bem estar, ú riqut·za do~ ta terra da America? po
do ria fazei-o? Ou então, sell tindo a necessidade de 
attendor e a urgencia do resolver questão tão grave 
devia propor seriartJento e instar pela adopção 
dnquull11s medidas que os homens IDitiS experientes, 
prudentes o .!Htperwres do paiz tinhnm elabo
ral1o ·;no conselho de Estado, que estavam au
tnl'is .. d~ts em ~rande parto com a opinião de 
uma comrnissão importante dJ. camara dos Srs. 
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deputados e que a exp<riencia recommenda,•a 
como as mais convenientes'? isto é, procu1·ar por 
modo regular resolver esta questão. extremando 
oquillo que indispo:tsavel é á lavour•, pril'lcipnl
mente á lavoura tão i11teressada nesta questão do tlle
mento sE>rvil, o aquillo quo o direito. a moral, as 
exigencias do s•>culo, a força da opinião do paiz,. 
retlect.indo nos princípios ~ãos do direito, nos pre
ceitos da moral no que ossencialm'lnto a con
V<•nien~ia o o interesse respeitavol dos .agricultores 
do paiz requerem'? Por certo, Sr. presidente, ora 
este o unico, o ind.eclinavel exr1Pdiente, que devia 
ter o govern<l do paiz. E aij{ie\les que, em circum
stancias divers1s, tbh&m estranhado o ecmsma•lo a 
inopportunidnde com que se· levantou em publko 
esta questão, semao menos se terem prepHrado algu
mas medidas que deviam ser 118 precursor<lS de outras 
complementares, não caem em contradicçiio, Sr. pre· 
sident", cm adoptar o cx,.edi•mto que recl~mn o 
imporio das circurostancias, e cuja imposição é iode: 
clinavel. Desde que fui collocado nesta pMição o 
onerado com a tremend~ respou~abilidade do go 
verrto, outro não podiR ser<> ml'lu procedimento. 

E aqui camJll'O notat· Cpara acab.n com a resposta 
que devo llar á provocação do •IObre seaador) quo 
S. Ex. quanclc aventou e poz cm publir.idade cs•a 
questão do elemento servil, se realmente tivesse ns 
vistas longls, co:uo c..Jn\·inha, p:~ra preparar nm 
descn!ace nece~sario a questão tão moment,.>sll, S. E'<. 
devia propor p('lo menos ai!:; umas medid ··s pre!imína
rs~,como por exemplo ácorca do recenseamento <los 
escravos no Brasil para se colligh·em CO'll corteza 
esses cladus estatísticos que tão nocessarios são para 
b:•so da m<iis conveniente re>olucão, afim do que 
com inteiro conhecimento de cau~a·, bem se podes:c 
avaliar o alcance das dcspezas e proporcionar os 
meios de satisfazei-as. Mas S. Ex. n1da disto fez; 
limitou-~e n dizer que ficava-\ h e n gloria de ler ns
signalado em documento solomne semelhante idéa! 

Senhores, gravissima é a questão, tão importante 
e vital para o Brasil como sem duvida alguma outra 
não se tom manifestado até o dia de hoje; de sua 
natureza é para tr~ zer as mais serias e tremendas 
dificuldade~ em sun resolução. E quando o vene
ran•1o visconde de Cayrú escrevera as palavras que 
mencionei na camara dos Srs. depudos, censurando 
o nobre presidente do conselho · daquelia época, 
(( quo contra o mal da esCI'oWaria no llrasíl não 
era de esperar o reroedio senitu dos auxilies da Di
vina Providencia, porque ao engenho do homem 
uiw cabia achar remedia saLisfc~ctorio a tamanho 
mal,» Sr. prt'Sídonte, aqu'llle varão íilustro e tão es. 
clnrecido fallava com o :.a ber da exoeriencin feita 
Pe~feitam~nte conhecia el\e a impo1·tàn :ia ~esta ma
tona e a d1ffi•1u\dadc da sua resolucão ~allsfatoria; 
reconhecia que olla não p'odia ser· re,ol vida som 
~uita~ aspereza~. ~en~ se tr~~rospot• muitos pol'iodos 
thfficels e que u:f·olhv•~lmente devia n·azer gmn 
de alvoroço nos ani111•1s o talvPz m•~smo cu• 
tas se o o paiz movimentos e commoçõ,,s fu tHcs 
que até cert.•) ponto '"'11m i.novitaveis. Qnando um 
mal du1·a secttlos, quando o interesse da classP. prin· 
cipal do pai<~ por tal modo estó. tigado a este 1nal, 
para se!' extirpado não b,stn n força quu porventura 

tenha um rtoverno onergico; é necessarío que seja 
auxili~do pelo apoio de mais forte opinião, o opi · 
nião por. assim dizer unanime, a cujo brado tudo se 
curve, ainda aquelles que nunca podem ac,.itar sa
tisfeitos e com plena convicção medida que tão in
gc·r· t~ lhes é no que toca a seus interesses, e de quem 
só é possivelolcançu a resignação de acoitar como 
cnso do força maior: só 11 ssim seria possível che
gai·· se a uma solução mais facil e natural. 

Mas, senhores, r•or ventura ainda sobejando ao 
~overno d.terminação e onegia para ter a imciativ,\ 
da mo<li.<1a necossal'ia neste a~sumpto, poderá contar 
com este apoio da opiniilo unanime que reforçando 
o a ·to do goveruo lhe dê as proporções dfl um caso 
de força maior? .lsto, Sr. pre.sí_dente. que acab;l 
de expôr não podl8 ser a cond1çao do govern'> nas 
actuaes circum~t·mcias, como é tão difficil se ni'ío 
impossivúl !F'l' em quaesquer outras quando se 
trate séria e positivamente de resolver sobre e to 
negoci•.'. que Pn~o\ve 'quebra do:> interesses dos se
nhores de escrnvos. Estes interesses são muito VhS· 
tos o teem por si garantia• de grande valor. de grau
de pre•tigi.o, de grande podel'io. A classe da lavoura 
no Brasil é a grande classe; fórma a maxima e m.•is · 
import·antc patteda pyramide social. De\la principal
mente Genendfl o mandato lPgislativo; à por outro 
lado a sua importancia é tamanha quo vale tudo, 
mlólrece tudo. A snr>iedade brasileim não podia Stlb· 
sistit· som a lavoura. Realmente, mesmo na melhor 
fé, com patriotismo e com verdadeim relil(íão evange
lica, religião do nmo1· e da C11r1dado christã, hu mui
tos que entenrlem quA a continuação da escravaria 
no Brasü não 6 contradictoria ans sãos princípios; que 
os escravos ·~rnan:::ipadossaltamde.umjugo,quepara 
elles ó sa!utor, para um aby~wo de p~rdi~ão que in
felizmente os absorverá. 

E senhores, quando por tal fórma o interessa 
esti armado de meios do se fozer respeitar, som du
vida n\guma constitue 11m~ ci•iadell:\ mni.to diffi ll 
de ser conquistada: é necGssario que em contrario 
haja forç1 superior alentada por todos os modos. 
Ora. já observei, esta não podia Fer a condição do 
governo, do não ter mai.;>r diffic:uhlndo a vencer, 
porque mesmo no ~orpo legislativo s 1 m~nírestam 
\'Ozcs dissonnnt·~s a proposta do. governo. 

E •1ão ~ó, Sr. prflsidente, se manifestam da parte 
do muitos que. com certa cohoroncia nisto, conti
nuam a entender que o governo não devia ter a ini
ciativa, como nirHa principalmente da parte daquel· 
\ns qne, Jll'nclamando· se exclusivistns professores do 
principio liberal. com tudo, Sr·. presidente, ni10 apre· 
sent:lm o accordo, que era de mister, para for-
mar um nuclco de opinião omnipotente. · 

E senão, Sr. prosidcmte, nttenda·se para a discro
panr:ia que ha nos ponsam<'lntos manifestados entro 
os nobre<: membros da opposicão que já so dccla-. 
raram a <Jste rcspoito; o quo ·proforiu o nob1·e se
nador pch provindn do Pará cst!i mnito cliscor. 
clante do qne disse o nobre sen~dor pela provincin 
da Bahia, que encetou n discussão, o do que depois 
manifestou (ll\tro nobre senador pela mesmn prtl
vi.ncia da Bahin; o que doclat·ou o nobre senador 
pot· Goyaz eotó. em perfoitissima dissonancia com o 
qU<) sous illustr·os eollc:;as proferiram. i\ dtJdU. 
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zir-se bem o sentido das manifestações dos- nobres 
membros, o que se conclue não é para d11r apoio, 
reforçar a acção do governo, empenhado a resolver 
esta quí'stão. 

E esta questão, Sr. presiJento, como já vbservei, 
não p6de ser resolvida-senão com o 11poio mais ge
ral, mois respeitava! do> paiz (apoiados); se fizerem 
dclla demanda poli ti c '• é ferida gangrenada, que 
não admitte cura. De sua natureza não é questão 
politica (apoi1dos); é que;tão que interessa IJs fon
tes da \'ida da sociedade brasileira (apoiados) ; deve 
ser resolvida praticamente, com esfor~o e coheren
cia por todos cs brasileiros chamados por sua posi
ção a da r um voto decisi vrJ a tal respeito; deve sor 
decidida por lei, com o direito, o não d~ixada como 
um facto entregue aos azares os mais ariscados par.• 
ter seu andamento até quasi certa desastrosa resolu-· 
çiio. Lic!io tremenda nas dl!u a grande Rí'publica da 
A mericâ em relnç!io nos E-tados do Sul, que, em 
outras condições, quizeram pugnar pela duração 
do uma instituição, _que não era mais possível SHr 
mantida com o mesmo desenvolvimento e existencia 
constante, quando í·e~istir·am á diligeucía do seu ii
lustre presidC:lnte Lincoln, que era o primei! o a pro
clamar: «Nada de emzmcipação da escravaria de re
ponte, porém tomem-se rne::Jidas que parn o futuro 
acabem com este mal.» O~ Est:tdos do Sul com todos 
os seus recursos empunharam as armas o fizeram do
manda; e por isso em vez de se resolver com o bom 
accordo, com o direito, rusalvadr.s todas ilS conl'e
niencias respeitaveis, o facto, com a inrlole do cego 

fico de africanos, não pela imposição dos canbõt:s 
estrangeiros, que não poder11m conseguil-o e-m br
gos annos, porém por deliberação decidida do go
verno do Brasil. ar oiado na opinião que lhe deu 
força, tornou efficaz a sua 11cçiio. 

Hoje, senhores, deve-se reconhecer e applicar o 

e intratavel irrteresse, teve esse de~er1volvimento fa
tal, quo não só não deu nenhuma satisfaçilo aos in
teresses legítimos dos Estados do Sul, como nc~bàu 
desastradamente com todos os escrllvos, e com toda 

mesmo principio, porque mais relevtl'tlcia tem do que 
quando deterrr.ina\·a a extincção da impo: tação de 
selvagens da A.frica ;_era que uão convinha ao Bra
sil, ans inter~sses do n~s>o paiz semelh~nte coloni
sação, que nao se dev111 aggravar o mal da escra
varia com a importacão de selvagr>ns. E~te principio 
opera com mais forçã o respeito das gerações futuras, 
dos nasctdos no Brasil. l·.ntender que o estado da 
civilisação do BL'liSil requer outros meios que de
vem ser empregados para o roteio de suas terras, 
para 11ugmento de sua população, e não admitte o 
elemento vil e indigno dos selvagens da Africa, e 
querersustent&rque todas as gerações futuras,de nas
cidvs de escravas. perpetuamente devem ser manti
das too captiveiro, seria, Sr. presidente, não só grande 
incongruencia,como ainda õ maior desacerto. (Apoia
dos). E' legilima propriedade do senhor o escravo 
que é actualmente possuído, e de que dispõe o se
nhor livremente; a nossa lei garante esta especie de 
propriedade, mas o que está no porvir, o que está fóra 
d~ posse do homem, não é seguramente da proprie,. 
,Jade do St!uhor·. Entes humanos não são manadas de 
gado; o renovo do ·gado pertence ao proprie· 
tado, porque é objecto de sua natureza para ser pos-
suido, é prvpriedade propria; mas gerações futuras 
de homens mio estão na mesma razão: nem o di
reito, constderandoJ as sut;s regras restrictivas, e 
<JJtm_os os preceitos da reli::ião, que profe.samos, os 
seullmentos que devem ter todo~ os homens em ge
ral, especialmen10 os american·Js, não admittom que 
se misturem do rne:rno ruodo a raca humana e a rdca 

a l'iqueza dos respectivos 1oroprietarios · 
· Port·mt•>, senhores, é somento pelo direitt> e com 
o direito que ::levemos resolvo·r este negocio, e re
solvei-o nos interesses bem eat"ondidos da I .voura ; 
empeubemo-nus por Jemonstr·ar· que seu intet·'"sso 
rna:dmo é realisar es:::a limitação, que é do direito; 
que requerem us circumstancias indet:linavers da 
quadra; que n corrente oloctrica lia civi!isação eu
ropéa inspirando-nos r.,forç.1 a opinião que j1í no 
J]rasil se levanta cada vc·z mais vigorosa, o que tud,, 
impõe imperiosamente e -Jeve dder·mina1· a solução 
razoavel que ha do ter, respeitando-lle a proprie· 
dade actual. c0mo tanto interessa á l.ovoura, por
que -é a substaucia da sociedade bras i !eiril. .\Jt.s 
para se garantir esta especie de p10pr:edade, cujo 
possuidor não deve nem póde ser despvjado senao 
com a ruina do paiz, ó uecessario e essencial que 
se tomem' medidas provi;e!lles, indispensaveis pAra 
que no fut•1ro su extinga este mal, se transformo n 
nossa .. sociedade, so moralise o trabalho, se desen· 
volva a riqueza do paiz, como tanto é mister. 

Senhores, houve tempo em que os nossos lavra
dores não ndmíttiam <rue se potlesse oxlinguir a im
portação dos stJivagons da Afdca sezn a ruína da 
lal'num. Quem se apresentassA como qucrenrlo "ca
bar com ~ import~~fto dos escravos ••ft·jcanos, «ra 
ttdo o h:lVltlO crn conta d:;, inimÍ"'o da bvour·a, era 
votado ás ftrl'los infcrnues pelos "ravrudores. Entre
tanto chegou a occasião om que se extinguiu o tra-

brutal. (Apoiados). • • 
E-tci nas fa•mldades, I!'Stá nas attribuições do co~po 

Jegis'ativo do Brasil doterminar como entender a 
rnspeito das gerações futur~s. po1·que não são c•bjecto 
do dvminio dos ~euhores de escravos, quo, em ver·- · 
dildo, só teem aquelles que p:-ossuem, ae que dis. 
poeriJ. E>sa posso e dnminio que lhes reconhece a 
lei é quanto <is pessoas existentes. Pelo direito que 
tJm regido até aqui admittiu-se que este~ posse seja 
transm1ttid~ lÍ descendencia dos mesmos escravos, 
visto q11o r.riio ha Jd m•m l'oi votada disposição que 
obstasse a Isso; mas que possa ser aprgsentaifa, que 
possa decretar-se uma lei J)roclarnando a liberdade 
dos que nasc•.~rern, as geraçõt•s por virem, é o que é 
fó~a __ de duVldl\,.; não póde haver discrepancia de 
opJn ao. 

Tendo consiaerado 1> questão pelo lado do direito, 
agora o farei puh• da conveniencia. -

No estado 11 q11e chegou est~ questão, attenta 11 
furça da opinüi.o dentro e fóra do paiz, não é alta
mentC:l l:uuvenionte aos interesses dos mesmos se
nhores do 1•s::mvos que a sua propried11do actual 
;eja gamntida ~e modo 8 StJbsisur este insLrumento 
Jo trabalho? Que so satisfaça á parte justa elegi· 
tima das exig• r~9ias du civilisação, d~quillo qne é 
reclamo da op1nmo formada polos sent1mentcs mais 
nolires do homem? 
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E' tão necessario como é conveniente que por lei 

previdente e justa se extreme bem, garantindo-se a 
propriedade actual, que nlo ·poderá ser retirada so 
fazendeiro senão media.nte justa o legitima indem
nisa~ão. Força é que elle reconneça e aceite que o 
legislador naquillo que estava debaixo da esphera 
de sua jurisdicção, quanto ás gerações futuras, liber
tando-as, decreta o que requeria e im(lunha a ciVl

-lisrção, o que à opinião bem formada imperiosl1--
mente reclamava. · . · .. 

E, senhores, nem se diga que se trata de resolver 
uma questão desta ordem, que é vital pcra a lavou
ra, por meras- declamações: en a :.apresento nos ter
mos mais positivos. O que pede o verdadeiro inte
resse, o interesse permanente do lavrador do Brasil? 
E' qtie elle taça uma íná demanda, ~ecalcitre con-

~ tl·a o direito ssgrado do legislador· do Brasil de 
dispOr, em relação ás gerações futuras, dos descen
dentes de suas· escravas? Póde-se entender e susten
tar que o cégo interesse, o interesse privado, deve 
prevalecer sobre tudo? Que a civilisação .Jo seculo 
iieve progredir fóra doJ Bras1l; dentro_das fronteiras 
do lmperio 'deve continuar a escravaria eterna de 
uma raça? Que o Brasil, unico na Arrierica, deve e 
~óde conservar esta· cliag11, que talvez mesmo na 
'furqui!l ten~a de des11pparecer, como já desappare-
ceu na Russ1a? .. 

Quem concorrer para <•lentar o lavrador na falsa 
pet·suasão de que póde arcar contra uma necessi
dade indeclinavel, e iinpOr ao logialad-or 'do Bra
sil- limite á sua deliberação Telativamen.te ás gera
ções futuras de suss escravas, o levará !lo caminho 
da perdição (apoiados), porque não é possível recal
citrar contra as forças da civilis;rçii.o, contra as for
ças d.t opinião bem formada, con.tra o que é do di-
reito e a religião prescreve. (Apoiados). . 

·Mas. senh,,res, é por isso mesmo que convém que 
ó governo, cm.ponllado em uma tarefa tão ardua, tão 
difficil, seJa acoroçoado, tenha o apoio d'essa opi
nião jnter(lretada por tquelles que te~m voto nos 
conselhos da nação. E no entretanto, Sr presidente, 
forçoso é que eu, membro do governo, me queixe 
de que esse apoio que e 11 grande parle devé vir do 
lado liberal, que se diz com um voto de qualidade,
porque ó ponto fundllmental' da sun doutrina, nos 
tenl.a falliado ! Nem se opponha que mingo;;da é 
a minoria que tem assento nesta casa ; não, ella é 
de vulto : vale tudo, como interprete de um pártido 
po_litico de importancia no paiz : vale até como um, 
força moral, que póde tanto reforçar a acção do gv
verno como mingoar-lhe os meios de_efficaz· execu-

çã~ nobre senador pob província da Bahia, medindo 
a altura e capacidade do governo, notou que o 
nobre presidente do conselho estava incapaz, mha
bilitado c impotente pard fazer cousa alguma neste 
assumpto, visto que tinna arremessatlo do si a arma 
valiosa que lhe daria os m~ios nccossarios, quando 
declat·ou na camara dos deput.1dns quo nã.:J a dis
solveria, porque não havia de uppGI\ar do Eartido 
conservador para o parLiJu conset·vador. S. Ex. on
carava o deci iia esta questão de capacidade e força 
do govorno a seu mudo. Não reconht:CÍ·l e num po
dia reconhecer no governo outra força senão o meio 

de atriçlo; a a_meaça de dissolução eTa a cl.ava ber
culea que ·devia abater qualquer reluctancta, qual-
quer oppo&ição. · 

... Digo que S. Ex. resolvia a questão a seu modo, 
pl'rqutl o nobre sen:tdor sempre se sentiu forte só
m~mte com esse meio. Nunca recebeu verdadeiro apoio 
de um partido nos administrações a que presidiu; e 
a prova elle teve da sinceri~ade da.ac1besão crue lhe 
prestara o partido liberal, não obstante S. Ex. ha
ver-se sepatJdo, .como é notorio, do lado conserva· 
dor. Em o primeiro ministerio que presidiu, ( não 
me refiro ao de tres dias) eTa a camara dos depu
tados quasi un•nime ·composta de libcraes e pro
gressistas, fendo grande maioria liberal, e por 
votação dest!l foi S: Ex; abatido, substituindo:o o 
Sr. Furtado. Depo1s S. Ex., VCilltltndo ao · gover
no, ainda- sentiu as forças do· mesmo partido liberal 
em declarada opprisiçã!l ao seu ministerio. Quantos 
li.beraes que se coris1d~ravam puros e extremes !'m 
entente cordiais com o lllus&re senador pela proVln
cia do Pará, com o fa\\ecido Sr. Furtado e outros 
honrados membros destacamara; todos elles se decl~t
~aram na ·camara dos deputados como no senado e!D 
opposição .ao nobre.senador. E porque menos pod1a 
ter o apoio do partido conserv_ador que re~egara 
realmente (usando de um.1 expressao qu~ p~ço l~cença 
de proferir), andou. antes á frente de um acctdente 
o.fficial do que de um mini_l'teTio t'~rlamentar; n~o 
tmha ,apoio real de um partido pobtlco, outro me1o 
não lhe podia servir senão o da ameaça, esse recurso 
official do governo para se manter. ?i!.ctanto, dado o 
caso que S. Elt. se achasse na postçao em que se 
aclla este ministerio, se declarasse e assignas11e ter
ma-de não dis·olver.a o!amara, era l?or certo llm~ho
mem desarm!ldo, impotente e abattdo. Mas estará. 
no mesmo cJso o nobre presid1mt•1 do ·conselho 
actual'! Torá verdadeiro apoio de um partido poli
tico; do partido conservador ? Quem negará que o 
nob1·e presidente do ·conselho fall,Jva pe.rante uma 
camara homogene.a, toda do .lado conservador, q~e 
deviJ t~r a confiança maiS robusta no apu1o 
sincero e decidido do~sa camnra? Quo outra reepos-. 
h poderia dar consoanto com os sentimentos da c •- ' 
mura e com a confi11nça do ~:ovarno senãn nem n~miL
tir por hypotbese o caso da dissolução -da camara? 
Por certo o nobre rr~sidente l!o conselho tinha 
todas as razões para assim pensar e pro;eder. Ainda 
hojl'!, e nii.o obst11nte essa votação dos 37, de que 
tanto falia o nobre senador; não nos.fJ~ta a confian-
Çil do apoio mais· dec~dido prestado pela actual ca-
mara.dos Sr3. deputados. · 

O Sa. SILVEll\~ Louo: -Tirem pTimeiro a prova 
para então argumentarem. 

0 SR. MINISTRO DA lUSTICA. :-E até, senhores, di;
rd que a !•pregoada lii<sidtÍn~ia ·ou div~r~encia qu·e 
se n .ta no lado conservador o coasn mnts appa•ent.o 
do que real, e em todo caso é muito diff·~rcnte da 
o1ivorsidnde dl ssas fracçi'les (parll não empregar a 
pluaso que o uobre senaJor pela prlilvimia do Rio 
Gt·unde do Norte usura ol quo tiío mal1ecebida íoi) 
e sem nexo que constitucr11 o cham11do partido em 
opposição. E diroi isto, Sr. presidente, niio por 
monosproço da opposição actual, porém compro-

' I 
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vando até.com .argumentos á p~iori: "as opposi s8rvaç/io quo azera do qU!) os Iiber.les,taJlavam 
ções.de.,uI natllreza sãoaempre camadlS beteroge: em IIbordade como· meio e demlndaYam.o~.1' 
neas. porque, tendo 'E!m Vista lIobretudo abater comI) 0101 ,9 •. Ex •. cahia·em cODcradicçãoao plSSO 

~ o gc,verno, .todas as forças "qllant91 convergirem que assim .... ftgurava a usurp1çlio do actllal.miafs~rfo ' 
parae~lo Um são aceitas : Córma se . uma colli- da posiçAo que era devida aOI apoltolol da libe~, 
ga~o de turmas diverlrentes etodal eJlu cra- dade; S" Ex. contraproducentemente~, 18m o I8ntÚ'~ 
tam de ioY"es&ir'oontra OI homens do pJder. Porém o demlmstrava A verdade dl.mell"aslerto; bem o·reveJa-

."partido que 'apoia o governo. maxime le'nJo o partUo va qlle só o poderer .. o alvo pretendido, "demaadado· . 
conservador que lustenta as insti&lIições .ereadlls, como a terra da promissão; ,e, pOrquO'"18 acha.f6ra. -
bem ae .. it!ls, e 'IUO Ú'm por .. mp·enho ca 'a vez mi'i. dopod9r. clama conlra a u,urpaçAo daqueU.aque 
firmaI-as e radical-as, : este . parUdo de sua. natureza .e propoem a realiaar idál. que nio eram.lual. .' 
é lemprehomogeneoé adhelo a um principio certo Assim se aOgurava ao nobre I8nador Cf)mo 10gAr 
qlle IlIstenta.Aos Jnnovadore., áquelles que com de dilieias estapo,içio do poder, q .. ado -em nr
iCljJasltblltractas, .' sacrificando á tbeorias" muital d .. de eslA conlltituida em um calyario pal'aneUe 18-
Veze.1I irrealizaveis, d!vlgam em um campo vasto, o rem saeriOcotdo; aqueIJes que." occupam De.ta qua
horlzon&e'é extensilSlIDo.e cada um tem .ell norte edra cUmaterica e Cio not,lwl_ ReloI,er ~'" .que.tio 
segue'rllIDo áreiçlo de lIulI.in&elligencia; é-ca80 de da ellcrolvarill DO Brasil é verdadeiramen&8.a8'iOn
repetir o qlle. V. Ex.cosi.ma dizer: toe capita, tot . . tar a .empreza m:tis .dilUcil; e ainda lutando 

. senteI/tia., . '. '. . . com· va"t~geme con8eguindo a.vlctorla ,Iollrer-
Os cOnlervadorell,porém,que aceitam·as institllÍ- se-ha vel'dadeiro martyrio na sua populáridade. 

ções ·creadâs] quo as deCendem e sllstentam, que se 'Faça o que Ozer o governo, não pódo de~xár de in
oppoem a relormas precipitad~s com horror ~o des- correr na indignação, no praguejamento do vulgar dOI 
conhecide, . que aio querem lDnovações pengo.as.l8nhort!s de escravos que nlo comprebendem "ta. li-' 
aventureiras (não lhes ollenda a palavra), este. mar- mitações"emboralbeS-:Bt'jllm neee~'8ria_.; e nlocom
cham c.oherentes e adhe~08:8 pnDcípiosc~rtol, pro- prehendelldu-asas tomam comI), Jojunas irro,adas,' 
(es8am .1 mesma doutrina. E, portllntt>; senhores, il!ui&o pdneipldmen~e bllvando qllem trate !ie inclltfr;, 
quando ainda hóuvessequalquer divergenciaáeerea dU8ctaml!Dte ou induec&amenCe, no seu a"lme:a per
de um assumpto dado quanto ao moJo pratico de me. su:.sAo de' qUÍ! o govort.o desacertR, quo se f"xcode, 
lhordeterminal-o e resol"el- ',' em substanCia o em vaealém do que devia: e então o inloresl8 contra
tudo que toca aosgrandt!s prineipios Constitucionaes riado que arreda convicções, que só ~oderfa aceitar 
que.todos os cons." vadores professam. sust"lItllm.e 'o Ci'O deCol"ça maior e a rosignllçio 4quilloqueera 
de.fendem; ne8ses o partido conservador está .. liíado, imp"\Bsivel evit:tr, oxacorba-lIe, e com a malor in
é um'lIóe o mosmo, nio ha variação. (Apoiadns • dlgnaçiio se manifesta conh'a aquellesque mais lhe 

Quanto 110 nobre I8nadal.'·pélaprovincla do ará. inspiravam confiança_ ;.. . 
que semaniCestou por um 'modo tão dift'~"lIte de' E eu, Sr. presidente, (se ó licito dizer uma· pa
seui.illu.tres co.llegas, que, firme lempre na tradic" 'Iavra ã respeItada minha humilde pellOa' eu que
çiioanUga, de. contradlcção. ao lado conservador. por todo cabedal de.95ánnos devida pubOCA:e de 
mantém o pro.-sUoasEentado de eterna doscrtlpan- esforçado procedimento linha. adquirido .algum cre
ei., de iradian'e,.como dizia-nos em uma das ante- dito de coherente, e/ por isso a estima dOI,aml'os
cedentes I8ssões desta mesm~ lelfislatura: «Quando poliCia0" estou condemnado a 1I0lrror o martyrio da 
·0.1 conl8ryadores chegarem a adoptar o que nó. impopularida'Je, de perder esta ccnfla!lOl que multol 
boje queremoll, adiantaremos 100 ou 200 braçasI>.,. 010 'mim de(;osiCavam e qlle nlo admiC&irão~ I8ndo 

O SR. E;oUU Fa.ul'co:-Sim, senhor. "1Olidario com::l'sou nellta medi!a proJlOllt,a p'elo 'o
vemo, quo prooedo com a coherencla anUla, com II 

O 8R. MllflSTRO DA '17STIÇAt-... S. Ex. mediu a CI- Corça da convicção e obedecendo 8') imporio deelr
tadura do minÍlt!)rio por outro modo, não nos ~ulgou cumstancias' cumpro o dever que me,impõe a Ire
iacapazes o desarmaáoll'" porque o nobre preBldente IDtJnda raspoDs bUidade do goY"orno. Entenderio' 
do consolho ti,era a linguagem consoanto ·com a tlllvez, eorque já subi por todas ai escadas 'com que 
merecida confiança que inspira a camara dOI depu- me auJliaram na carreira polltica, que hoje estou 
todos.. . ". . "I emancipado, sem dependencia das urnal; que coo-

S. Ex" medindo a catadura do mloisterlO,JII gOll-o segui o mais que um citaadio bralllleiro p6de alean
fraco e incapaz de servir, porque raltam-JIíeforças,. çar. &erum a~s"nlo nesta augllllta cua e nOI conle
visto que a sua mis8iio no realisar reCórmas Iiberae8 lhos d .. Corôa; e qlle por illto tambem deixei de ler 
está fóra do seus meios; emprehende o que não é o masmo homem quo COra I : 
natural. Exclamou com grande magoa o nobre 8e- E' o que mais me pUngi. Sr. presideot,e; no on
nadar: uNós õutrosliberaos estamos decahidos dessa trelanto resigDo-tne,porqlle co~ a pOSição' ~ "s~ 
pOliçAo quo. usurpam IIque11es que sempre foram ponsabilidade do gl)verno 8011 forçado 11 Dlo recua!" 
oppostos a idéu que hojo parecem pelo escaroeo da do rumprimento do dc!ver, embora snlfra o maior 
sorto chllmados 11 reaHsa,} nós,os aposlo~OS das idé~s sacrillcio.em tal posição que por certo nã3 é leito 
libera e" estamos proscrlptos; a nds e que dov~a de rosas para ser cobiçado. como pareceu inculcar 
tocar o poder, porque lutllmos e vencemos, dO"la o nobre senador pela provinch do Pará. 
pertencer-nos a posi~ão nesta época. I> 

E assim se manifestava o nobre senador, Sl'- pro- O SR. SOUl~.' FR.\NCO: - Acre:1itll que ell co-
sidonte, 110 PII!;lSO que me- exprobrava a injusta ob- JJip.~ '1 ! 
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0 SR MINISTRO DA JUSTIÇA :-Se aquelles que teem 0 SR, MINISTRO DA JUSTIÇA :-,.,at.é " camara. mu-
0 apoio decidido de um partido politico, e occupando nicipal-(sigtlaes de admiraglio) por uma decislo do 
" posição do poder teem tudo predisposto, para le· governo que annuUou a eleiçao .de uma freguezla e 
vara etreito esta medida que é reclamadH por neces- determinou que acamara conservadora, empossada 
sidade imperiosa, sentem esta. ditllcwdade, estão depois de doua annos, se retirasse e deixasse o 
condemnados a sotrrer estas torturas, o qote seria logar aosliberaes. 
com o nobre &enildór que para ser emposeado do go o s s u F o H · é d o · · 
varno tena de vencer maiores ditllcultfadea ; teria de mais ~al :o~~rn:~:S~ :- OJe uma as pr VlDClas 
principiar por um revolvimento politico, dissolução (Cruum 81 flst7ersos apartBB) 
necessuia da camnra dos deputados e invPrsão em 
todos as posi~ões otllciaes de confiança. Elle que. O Sa. MINISTRO DA JUSTIÇA :-Isto íui um entra 
clama e que lastima que os liberaes não. ~ejam ;parenUiesis afim de notar ainda a :sem razlo·do no
chefes de policia e presidente de províncias 1 :"iós 'b:re senador quanto aquillo que de mais perto lhe 
ouvimos o nobre ~enador exclam11r: u Teem os devia tocar:. regulando-se pelas cou&as de iua pro. 
conserv~t.:lores t.Odas as posições e nós nlo temos viucia nem.ao menos tinha rnão para.fazer à obiler
um chefe de policia, nem um presidente 1 )) E isto vação CJUefez. Entretant•. senhoras, o nobre sena
ora ó grande objecto de sua estranheza e de magoa dor as.stm se tnanift>stou e disse que o ministerio não 
com que vinha demonstrar este anomato estado que' era capaz, não tinha forças para· vencer tamanhas 
se dá no 'Paiz 1 como ae lagares destes, de intimll difficuldades. Se eu considerasse esta questão pelo 
confiança, algum dia podassem ser prõcurados e -que me diz respeito, me declararia -réo confesso e 
aceitos 110r homens politic.os verdadeiramente em convicto e liliria ao nob:e senador IJUG lhe sobejam 
antagenismo cum o governo. razões, Jl(lrque em verdade íaltam·me forças; o 

1': agora note-se, Sr. presidente, que assim se ma- meu estado ile enfermidade cada vez vae-se aggra
nifeatava o nobre senador pulo Pará quando é o que vando mais •.. 
menos razão tem de queiJ:a regulando-se pelas con- o Sa. BARÃo DB CoTBGIPs : - Pois isto é máo. 
sas d4\' sua província.... . - O SR. SooZA. FRANco: -E' bom ministro para a 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE: --Apoiado· crise actual. , • - ·. 
0 Sa. MINISTRO DA JUSTIÇA:-, • •: pOriJUe é certo, 0 Sr. HJMISTRO DA ZUSTIÇA :-: •. porém farei da'fra

Sr. presidente, que no Pará, a ·querer aJustar o ne- queza força, e pois que me acho nesta posição que 
gocio pela fteira do liberalismo, pelo modo politico um dever imperioso me fez açeitar, hei de prestar 
P,Orque ello sempre se conduz .no po~er, o P~rá est~- 08 meus servu;os até -que absolutamente me seja im
rta em rstad'l anomalo, em verdadena anth1tese do possível. Pelo que diz respeito. aoa meus ~oll.egas,. 
que cumpria: todos os funccionarios publicas são estão ellos no caso segure~ mente de constltmr um 
liberaes: inspector da tbesouraria geral e provincial, ministerio P-ara bem administrar o paiz; estou certo 
juizes de direito, e emflm todos os empregados pu- de que nãe lhes faltarâ o apoio -do partido conser
blicos com excepção das autoridades policittes. •• vador. que lhes é tão necessario eomg, esssncial para 

O SR.· BA.l\Ão DB CoTEGtPB: -· Camara muni- bem desempenharem a imJ:'ortante àlissão de que se 
cip:~l. · acham encarregados. (41tuto bem. Muito 6em.) 

.. 
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DISCURSO 
-PROFERIDO NA SESSÃO" DE 26 DE ·MAIO. DE 1871·. ', 

PELO EXM. SR .. f?ONSELHEIRO 

f.UMCIICO DIÍ. PJU1&A I!&VIl!RA &OBO· 

{DISCUSSÃO DO VOTO DB GRAÇAS) 

·, 

.... 

. Não devo' occultar, Sr •. presidente, a repugnancia 
que experimentá em occupar a tribuna, repugnancia 

· filha das. difficuldades com que sempre lutei e luto 

l:los partidos. uma em preza de impossível reaU..~o. · 
muito superior ás forças de outros homaos'poli&ICOS 
quanto mais dos actuaes ministros da Corôa• 

para exprimir o. que penso e sinto;· . 
Niio tive nunca a.pretenção de ser orador;· ma~. 

essa mésma tal ou qual Cacdidade de. exercer a pah · 
vra, que !oaVJa adquirido, eu a perdi em consequen
cia das longas enfermidades que tenho sotfrido, rí 
q_ue por largo tempo me arredaram da tribuna; 

' - Hoje é' sómente atr.:Jstado pela conscien·cb de ·um 
dever hilparioso quR 11 occupo 

Não comprehendo como se eo"sa co'nseguirl nem~ 
n'lesmo emprehende.r, a extincçao, no p:liz. dos dons"' 
putidt>s que existiram sempre, como so po•sain bll
ralhar essas grandes pbalanges politicas que mili
taram e militam sob b11ndeiras tão distinctas e dille
rentes; como se possa constranger a- abdicarem,. 
sua.s tradi~ções, suas tendencias, suas creocas; auas · 
idéas e seus princípios: é um11 pretençãÕ por de· 

Além de~sas ditD ·uldadns quH me t~ão inherentes. 
accnace, Sr .. , .. residente, que ten!IO,d:~.fllllar em um 
recinto, ~om cuja a•:tipathh conto. (Não_ aw•iado~.) 
Sem duvida, etU. relação· á grande maJoria desta 
casa. Não· me queixo disto, a talvez 'tenham.razão os 
'nobres senadores; não presumo tanto de mim, que 
me persuada que o caminho que sigo ó o unko que 
conduz I! verdade. _ . . 

Fdllonossa antipathill, Sr. presidente, que se ma 
nifesta àté mesmo da'11arte de V. Ex., pela injustiça 
com que constantemente me trata, sómonte coq:~o 
mah uma difficuldado que me cumpre vencer. 

m1is absurda, e até certo ponto tresl~u~iia. · :,-
S • busco a origem· de tão exquisita · pretençiio. 

nada Vtljo que a justifiqu·e. Me parece que ila11ce 
ella da precisão que teem os nobres ministros de co. 
lorir a anomala e inexplicavel posição em que se 
colloc.uam apresentando-se ·ao paiz como liberaes .. 
Imaginaram qúe por esse meio, explicada a incom
prehensivel e inopinada evoluçãG qne fizeram, atte .. 
nunr-lhe hiam o máo etr.~i&o quo devi11 pro4uzir no 
p.~iz. Enganaram-se; ll admiracão,- o pasmo. e des
gosto de todos não podiam ser niaiores. 

Não posso, s mhoros, conservar-me silenciÕs.:~ em 
uma. quadra em que a socieda1e inteira estr-•mece 
de susto,. em uma quadra melindrosissima e ver-da
deiramente excepcional, em que, c 1m affwntli de 
noçõos aceitas ontre nós d~9de a nossa independea
cia o por todo o mundo civilisado regido pelo sys' 
tem:~ representativo, se preteade obliterar e fazer 
desapparecer as divisas que seplram os partidos po
liticas. 
. Ao tos· de occupar-mo--com a causa do sobres:~Ho' 
gf!ral, devo dia3r que consid'!ro o aniquilnmonto 

Em ma teria de contradicção0 incoherencia e ver
satilidade, os nobres ministros levam a barra mais 
longe do que nunca jámais alguem ousou levar. Nãti 
são já contrarlicções entre um passado mais ou 
menos reconte: contradbem·se de momento·a. mo
mento. Neotericos estadistas, autores e fautores da 
dosapparição dos partido~, vacilbm, contradizem.,.se 
a c:~ da passo. · · · 

1\laravilh.•u a todos, Sr. presidente, o desemba
raço,. a facilidade com que o nobre prêsidente do 
conselho retractru-se nesta casa do que havia pt ucos 
dias ante"9 declarado na camara dos Srs. deputados 
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o meu nobre amiio senador pela provincia . da O. SR. Z4Co\Rlo\S :-São contas velhas que tem' 
Bahia estranhou-lhe com sobeja razão essa protes. comigo. ' 
taçlo que S. Ex. havia Ceito na outra casa doparla-, O . ' 
mento iJe não dissolver a C3mara doq deputados em: SR. SILVEIRA LOBO. - Sr. pres.ld8Dte.quan-
caso algum, Ir disse que S. Ex. assim se mostrava do obset:v~, o desc,oncerto. que relO~ entre.o' 
muito ábaixo de sua posição. nobres mInIstros; quando refllcto no !-rdll. no g8110 

. ' ' e na manha com que o nobre presidente do con .... ' 
O I!~b~e pre~ldente .do c,onselho - assustou-se 'selho cuidadosamente c,)Qstrue 8 tenta fazer valer 

com a Justa censura, e pensando haver com effeito esse artefacto ou filigranna que elle denomina seu 
quebradoa su.a melhor arma. contra acamara dosSrs. programma, uma das oous's que mais me Ilnimllm. "', 
deputa~os, ve.lo, com maraVilhoso desemb!lraço, fa- e me fazem conceber 8:1per~nças de que não 80râ o 
zer aqulD mais plena e completa.retractaçao do quo paiZ'empalmadll por tão estrondosa mystificação é 
a!1i havia dilo, e alardear c~ragem muito mal c1l- a'acç~o delecteda que contra esse mesmo arteCa~&o 
bu!.a. . ' , . ,ou flhgranna exerce constantemente o seu collega o 

Em mru pensar, Sr. preiidente, se o nobl'e pre~'i~' nobre ministro da justiça. ' 
dente do conselho se havia collocado ab3ixo da sua Sem medo de errar, p6da se dizer que o nc .. bre 
posição com n declaração feita Da call1ara do~ Srs. ministro da justiça, com os modos asparos e brus. _ 
deputados, muUos gráos ainda mllis abaixo se col· cos com que trata Il lodos que commettem o "rl'ajo 
locou com a ·sua ratractação. _ e a temeridade ele o contradizer, com a facilidade com 
, O simples bom sens,) mostra quo li uDica linha de qUl~ 81;'linha noarCagilíd~de.s que mal cemprehenle. -

conducta que S. Ex. devia ter seguido era o siloncio. Si! .. Ura a prestar os maIS Importunos auxilios de 
.Inv.esLid.o de attl'ibuiçiio tão iml)C?rtante, I:ujo uso bom gradO dispensados, é, I:ertamento, o desn::an-

p.>de InflUir grandemente DOS destmos e bem estar' cha figura do ~eu collega. ' , 
d~ povo, cumpria:lhe gua~dar a !IIaior cio cum~pec Na,;la illcomprehansivel quadra, toda de inct,he. 
ç!l0. cumpl'la·lhe nao anteCIpar, nao aventurar juizo mncias o, contra dicções, não déixa de causar' es
algum autes de ter madurl1mente reflectid<l, e do pecie o taclo de ficarem á margem os cheles conser· 
estar resolvido a empregilr medIda tão mom')ntoS1. vadores, 'para se;em coUllcadlls na ·vaniuarda as 
S6mente na occasião do seu emprflgo. nesse UItÍ'lIO novas acquisi~ões do par'tldo. Será em auxilio da 
e solemne momento é que podia sab:Jf e declarar o politica de mystiflcação? Será porque a vida destes' 
~ue atInai lhe IIconselhava o bem publico. novos lutadores em suas ,e8conlradas phasell ofte. 

A reserva, o silencio, no caso vertente. er.1 li unica rpce ex ,licação para todos os proglammas'l Ou será 
conducta discreta, a unica dictada pelo b m senso. simp~esmenle porque neste posto (I"e risco fi do perda: 
IS., Ex •. declarando â cllmara que não a dissolveriá. /lnle a opinião publica, com o sacrificio de taes lu
quando e&h se mostrua pouco adherente-a suas no- tadores pouco perde essa politica que ha peucos dias 
vai preteuçõ~s. fez praça de genorosidade 011 resig- ch!' mei de insilliosa '1 ,' .• ' 
Dação, que podia. ter por fim csptar.lhe a benevo. Rei!ordo· me de Um CHclo que'me parece ter analo· 
l~n~ia, ou dar em resultado o incremento das dispo-o giD com o Visse está. observando. . 
slçoes que se lhe mOBtravamavess3s; e vinr.!o depois . Um dos 1l0SSOS generaes, 'e'Dcarregado do debellar 
r~lrac~r-Be. ameaçando a COIll a ili.s~olução. e. além uma rev()l~a em U~1l das pro\'incias do Norte, fez 
diSSO, Invocando o exemplo de Pltt, que gov<>rnou ,proclatLlllçl)es conVidando os revoltósos a depOrem .,. 
sem m~joria. exemplo em nada applicaVI!16s no sas a~ /",mas p~,'m~tlendolhes grandes vanlllg"lls pecli- ' 
cir.cumst3ncias, pareceu de tal geilo-querer eltor- DIII.flas, esqueclm~lDto corupleto do passado •. e que' 
qUlr-lhe UlDa adlieslio que de outro lDodo não C01l- seriam em 10,10 e por tudo tratados Cflmo irmãos. 
seguiria. E' manifesto que em. tudo isto fez um pllpel Mos, no p:Jssn que assim cava lheiróso se mostrava em 
muito ab~ixll'dti sua posição. seus "ctos publicos, escrevia cOrlfld nciaes oos com· 

O que e engraçado; ·st.'nhores. é 'que o nobre rni rnanJ·;ntcs dos c,,~pos, seus subordinados, exphcan. 
nislro .da justiça. pensando que o ·seu collt'gll se con- do lhes o verdadelro valor de "uas promessas, e re· 
servarla Urme eln 8ustellt!\r essa declaração qu," commendlln lo lhe .. qlle fossem mui escassos, c('m 
fizera na camna dos Srs. deputados, voio li tribuna os rebel.les que' se apresentassem, am cumprIr as 
defundel-o. . • prome~sas pecunialÍas, dando lhes somplI) mui 

O S Z pouco dinheiro, e que sempre qne houvespem com-
R. .\CA.RIAS: - Achou que precisllva.' b .• tes nãJ perdesse occasião de os collocar nos lo-

. O SR. SILVEIRA LOBO: - •.• e procurou conven. gares de maior perigo. 
co\'·oos de que nada mais regular e Ilcel't:ldo do que ,Plll' este principio, sim, Sr. presidente, explica
esso proceder do seu colles". Declarou'nos, 'fazendo I!~-porfeilamente a preferencia dada ao nobre pre
allusao li um falso sUPP9sto, de nenhum modo pro sltlente do Cf nselho e a seu antecessor, e IIlguns 
vado, que quem andara mal fôra o nobre ex-pre outros ministres de um e oulro gabinote. Mas, pelo 
sidente do conselho do gabinete de 3 de Agosto. .. la dó do bom exilo do emprezlI, h~ completo erro. O 

O SIl. Z,lCARl.\S :-J6 estou acostumlldo. paiz conhece perfeitamente os cordões invisíveis por 
, O S S onde se movem os titerfJs, e isto lird-thes' inteira-
, Il .. lLVEIRA LOBil:- ... que conhecendo não mente.1I força IDOI'8I. O mais que podem conseguir 

tl!r apolO espontaneo da C3mara, ameaçou-a com esses tlteres. no q~o empregam. ó verdado. decidido 
dlss.olução ofim de constrangel-" a continunr a empenho, pela rl.zao de que o mal de muitos serve de 
apOiaI-o. consolo, é fozer algumas ncquisições entre os carac-
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teres ver;ateis e obscuro'S, sem norle proprio e sérn a demittir de si umll incumbeDcla que por 'df~eilo 
valor, e entre os cuactereos appnren'emenle (ortes lhe pertenc~ã? Sab~os :lodos que S. Ex. ÜDha 
ou severoS. razão paranaoquerer IlIparecer.de frente na-que.tlo 

A coriquist!, que e.fftlctivamonte acabam de lazer 8t'rvil. Mas essl razloDAo jllltiflca, por certo, a coo· 
do nobre lLiRlstro di JustlÇll, pertence a este numero, culcação deum grande, principio Juridico, queS. Ex. 

Causa p,smo, senhores, a mudança que tem feito devia ser o primeiro a acatar em toda8 88 8U'8 Ap· 
o'nobre ministro da. justiça, não s6 em relação "O plicaçõos, e não póde deixar de aer cOIJ8iderado 
concoU" de justo' e sovero que lhe era conferido como condição pr."Dordial. de Q.l'dem em todo. 08 
pelos ~8US ami~o~!. comi~ .em relaçlloá firmeza e os governos morabsados e livrei. /- -', , ' 
apAgo as suas oplnloes pohllcas. No curto e"paço de Cunsura'io com irrespoÍldivel fundamento -pelo 
tempo decorrido da época de sua cant1ldatura -a' um nobre senaao'r pela Bahia, S; Ex. coíDo defendeu.se' 
logar nesta casa até o, preseute, S. Ex. tem feito Disse que nisso Dão via mais do que uma questão de 
uma trans(ormaçã!' inconcebivel; mostra·so hoje em (demula. Pois, senhores,. aqueatão de competencfa' 
flagrante cOlltr;I~lcção. <:.~m t"do, ~ seu passado, e foi aleum dia questão de (6rmula.!" ~Oi8,08,escrnol, 
com 'suas propllas OplnlOea. o maIs c.Jlorosamentenão são .f'ntronós propriedade, e proprfed'ade de, -,. , 
enuncÍlldas e sustentadas. Póde,so dizer sem hyper a vlIltadissimo valor? A queminiStf.trio. senão ao da ' 
))010 que -do-candí1ato de enUlo n/lda mais resta; justi911, incumbe especial e privativamente dar.ga~· 
hoje o' homem que se nos apre~ent', é. de um carao 'rllntla a else ,direito do cidadão? . '. ' ,-
ter infeiramento difYerente, com insignias diversas 
das que sempr" trouxe. " O SR. ZACAIlIA.: - flisae que no genero' era·da 

, Pasma, na verdllde. Srll., o desembal'aç.J com quI' justiça, mns na especie não. 
o .nobre ministro da justiça firma e ,xpede avisos . O Sr. SILVEIRA -V;'BO: - A questllo é verdadeira" 
como esse cerebrino que dirigiu á presidencia' da mente de competeDcill, jámais de f6rmula. O prin
provincia de S. Paulo sob.'e os indiviauos pronun- cipio da comnetencia é tão impoltante que sua pre~ 
ciados pelo delastre havido ná linha ferrea de Snn- tOf'ição no fôro aear.eta ilrt~mi!ssivel_ 'nullidade. 
tos a Jundioby. Paslna que um cavalheiro pro!'I,,- T . .;jus 'nó~ sabemos'-q le em direIto nao-ha defeito 
mado como rigido em materia de ,"Istiça,_, viesse á '"l1ior que o' que provém da fdlta de,poder: flOR elt 
tribuna defender tã" injustiOcave 'acto. o ainda -m,.}"r der~ctuB quam d6ftctUB prot6Bt~tiS. " ' 
mois pasma que o estompolse de novo nas c"lum- ' O, nobre mini_stro ,d. 'J'ustiça, d.epois deamesqui-
Das do Jornal dn O"</Im6rcio. - 1-' I 

Esse aviso nada menos importa que dizer o nOhl"tl nbar.- a questão. taxando-a. de questao de .urmu a, 
ministro da jU8ti~a ao seu subalterno: «In(ringistes de qu"stão de' nonada, escusou~,.e com .lIegações" 
a lei mandl\ndo l'elaxar .da prisão individuos prg- inaceitaveis. " , 
IJllnciados em- criDie inatlançro. vel; o vosso abuso O Sft. ZACARUS : - Está doente: tem outros lr,,-
não tem justiOcação possivel; eu, porôm. ,Dão. vos blllhos: dividiu.' I • 

contrafio; recommendo,-vos apenas que deis alguma '/" 
c6r o esse mosmn abuso, malldando acompanhar os O SR. SIL\'EIRA LOBO: - Não achando meio ra~ 
presos por _Illgum agente de policia. semf)re que zoavel de justificar-se. S. Ex. allegou sua enfermi~ 
sabirem da prisão pala o uso de suas profissões.. dadeMe par"ce que esta razão, EJUe aliás procede' 

O que, é isto, senhores, senão ser conni ~'en tfl com p" ra 'S.- Ex., demiltir-se, nunca o autorialrá a di
a ~ostergllção da lei?, E' poior, ainda: é flnsillar a 'vidir com seus colleg41S o trabalho; 88 attribuiçÕ8I, 
cohoneitar abusos. a aparentar 'legalidade. Não é pecll(i:ores do sua "asta.Desde que a lei encarrelra 
feSra de controversia que desde queS. fix. reconh'Meu a cada ministro do uma .~erta e determinadasomina 
o abus; e o declcarou não justiOcado, deVIa fulmi- dI! OOU5, ailueJle a quemfalleeem forças para o sea 
nlll o? JAmais podia dizer a um seu subalterno que desempenho, niio tem outro expediente a. leguir, 
aG ,menos aparentasse legaliddde, usasse de i1;usão me parece, st'não exonerar-se. - ,-
e de geito 110 infringir a lei, embora sem jus!i- O Sn. ZACARIAs:-Fizesse o.querez o seucôlJega: 
ficaçiio. " . ' do Imporio; não se apresentou nosenado.~ Dão de~ 

Cer-tamenteo nobre ministro da justiça tinha razão (endeu a sua prc·posta. nem aquiDem na outra 
qualldó dizia que a corrupção descia dll alto I Eis camara. / ' 
abí a ~rov,'. -, ' --

E queoutrll cousa é declarar um ministro áe FI- O Sn. DARÃO DE COTRGIPE : - Senllo o cbamaram~ 
tado que um ,/lcto presidencial é abusivo. indicor no ,como havia de vir?· ' 
mesmn tempo o meio de apnrentor·lhe legalidade't O Sn. SILVEIRA LOBO: - Ao Ilebre ministro dà 

E' lamentavel que o varao forte de bontem, IIpre- justiça pnr('cell talvez que retrabindo·se, descI!'
sente-se agora transigiRdo com crimes dos/a ordem, t,l v,,·se otá cer~J ponto da responsabilidade de' uma 
ensinando aos seus subalternos /I. prevaricar, porque medida que lia bem pouco tempo condemo4ra com' 
infringir a lei per motivo de c,)ntemplação outra 11 maior vehemencia possivel. Nesta I!art", quanto 
co usa nlioá senão prevaricilção.' ao desl!jo de. furtar se á resp'oRsnbibdade, S. Ex. 

Não po~so t/lmbem, Sr. presidente. explicar de tem rozão. eu já o disse; é dlffi"il de encontra~se 
modo quo, favoravel seja ao nobre ministro da jus- contradicçlIo mais repugnante e estrondosa'do que 
tlça o Cacto de ser o millisterio da ngriculturll o a que eXIsto ontre o pllpel que S. Ex. está fazendo 
encaneglldo de apresentar 11 proposta do governo .agOI a em relaçiio 00 elemento servil, o suas palavras 
sobre o elemento servil. Que motiv() levou S. Ex. 'o sou passlldo ainda bem recoptes. ' 
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Noto, apenas, que esLa obliquidade de S. Ex: serve dãos" Llugmontando.lhes riscos e perigos de que 
tambom par .. revelar que o nool'o ministro da justiça 0.;. Ex:. em cada dia tem entre mãos provas horrÍl'eis. 
sabe, qU/lodo lhe, é mlstel', alredar-se de suas con· Te\"e demais a leviandllde de fazer injustas imputa

,vil}$ões e de seus compromissos p':'liticos ainda .os ções 80 pllrhdo liheral com~ ao partid~ conservad,or, 
mns solemnes, como essc-a que venho ae alludu, flxprobraudo a 'um que era ldé~ "roprla do partido 
contrahido na tribuna. liberal, e não podia ser por - alie repellida se,m coo-

Não dev:l forrar-me ao trabalho de ler as opiniões, tr,dic~o aos seusllrincipios ~ E ao partido consa, r
as pro pias palavras de S.EI:. sllbre n emancipação vadoJ' fazia a injuria do inculcar que, conforme a 
Na sessão de 186'1, o Sr. Sayão Loblto exprinih-se sua ind,le '3 sysLema, pertencia sustentar e' deft-o-
assim (o nobro ministlo da justiça não era ainda se-, der semelbanteinstiluiçiio! I ' 
Dador) : '« Sr. presidente, nunca o partido liberal político 

• O Sr. Sayão Lobato :-0 que prinCipalmente ainda nos seus aureos dias, proclamou como tbese 
se nota ~m relação á mais importante 6 prestimosa de sU,a doutrina',e IIspiraç~l)pra&ica a emancipação 
classe do -paiz, sobre a qual em ultima, anHlyse nas Clrcumstanclas do palz. . , , ' 
pesa.m· ,todas 09 cargas, de ,imposições e os, mai~res O S V . ~ C A 
s8crlflclolI, e tanto mus digna de pr~ tecçao, vlsLo « r. ,: art", 10 ampo8:: -, poíado. 
que é, para assim dizer} a unica productor .. , o que O Sr. Say:Jo Lobuto :-Ain 1a ness/.'stempOB pri-
emflm se manifesta re ativa monte á 8p;ricultura, mltivos, em que não estltvam adestrados os 'libera.os 
qual o promettido Comento li lavonra-e especial pro- pela experiencia, e sacríllcavam a verd~deiras uto
tecção 80S lavrll dores '1 I 'pias, ao po~to de serem senlpre a ápriori opposil,or~s" 

Falia-se no elemento servil, indi'!a se a idéa de ou Cllntradlctores de todp e qualquer governo, ainda 
emancipação para ser opportunomente, considerada, nes.sos tempos em qlle os 'libaraes fallavam com:, 
sem a mini ma attenção rara as reaes circ'/Í1l8'ancias mlllS desemharaço, Vlstu que não se arreceiavam de 
dopai::: I O governo recommenda oppOTtunidlldo assumir em qualquer occasião a .responsabilidade 
ácerca desta gravissima materi1, quando tão imper- da administração; aindá nesses' tempos primitivos c 

tinente fi inopportunamente aventa semelbante dos Evaristos; Pl\ulll Souza, Vergueiros, ,Feijós e 
ql1eetão, que aitttla nos tempos ordinarios só em Manoel Alves Branco •• , '" 
sessiio secretA deda ser tratalta.,.. '« O Sr. Ma;linho Campos :-E Vasconcellos. 

" O Sr. Martmho de Campos:- Apoiado. « O Sr, SaytLo' Lobato :.:..... ..•• e VascenceJloil, 
O Sr. Sayao Lobato-.... e que assim tão in nunca se Callou em' emancipação, porque, ae elIes 

convenientemente aventada, por isso mesmo deve erllm systematicos e inexorllveis opposiLorea do go
ser em parte consideratda para !lO menos se f/lzar um verno, • ram t.J1w'em Jiei~ representantes dO',a~, 
prQtesto, que leve ao paiz. a toda a população bra- me lillffl as c'r,:ul/Istaflciasreaes -do pai~.considÍ!l· 
sileira, li corteza de que da parte do c.3rpo legisl.- l'avam com to,i;, a discru;ão a 'impossibilidade de ' 
tivo ha o firme proposito de· se attendÊlr IÍs verda- uma semelhllllt.i f;lmancipaçáu, E'mquanto não se pro
deiras 'e reats circumstancins do paiz, de escudar a purcionasse e .. seJo .. pportuno, que agora. mais do 
soçiedade ~rasileira desse gr"pl! fatal que' tão impor~ CJue nunCl! nã .. se-dá I . . , 
tuna como lmpertinenlemente Já desC€cha-o governo <C F. era, SI'. ;1'osidentA, com.a mesma sabedoria 
a.,en(ando no presente semelbante questão. e ~óm o mesmo c.ütll'io, qUJ um dos mais 8uto/'isa-

De sua n/ltureza é eaa assim exposta urna faisca ilosvultos do nOsso paiz, uma das, glori/ls mais n
elecfr\ea ql&e leva,.á o p4smo, cOllst.,rnaç!io I< obalo1iantes ,do Brasil pela consummada sabedoria, vir. 
ti todo (J pai:::, augmentanrlo os perigos e r sc '8 em tudes, nobroza de caracter e hum'Ínissimo coração, 
9ue Já estão ess.s nossos concidadãos, que vivem emllm o venerando visconde df' CayI'Ú, escrevia em 
Isolados, e quo a experiencia demonstra. que são um opuscuto que.intitulou -Man"a~ ttfl po~itica or-
tantas vezes victimados. thod',:J:a, um c' pitulo sobre a escravidão no BrAsil;' 

« O Sr. Mortinho Campos :- Apoiado. . e IIhi apenas imprimiu estas tres textuaas linbas : 
« O Sr. S"yrio Lobalo :-E como deCendeu S. Ex:, li Contra o mlll da escravaria-no Brasil nAo cabeDQ 

o o seu colloga da justiça essa desastrad:t maniCes~ engenho humano achar remedio; para pro.,imento 
tação " de remedio a tam1nho mal s'ó nos póde valer a Di-

~ S. Ex, disB,e qUI) 'ao menos o ministorio ganha- vina Providencia.1I 
va a gloria de ser o primeiro iniciador de tal ma· P6dEi·s/.l, senhores, eitigrnatisar uau idáa ou·, 
teria em um documento solemne, da ordem da Calla nma reforma, com mais vehemoncill e de modo 
do tbroDo I O Coi, pois, 'por mera vangloria, ou an mais Cormal'l S. Ei. a julgIJu um golpe fatal; uma 
tes quasi pretendende se a gloria de Erostato.... r ,iSCII electrica qlle levaria o pasmo, a consternação 
lApoiadOB.) , e o abalo ao paiz inteiro: que augmentaria o Jlerlgo 

« Como o deCendeu o nobre ministro da justiça 'I e o risco· em que vivem nossos agricultE'res. S Ex. 
Como quem nenhum estudo Cez elas !/,Oavps circum- dedal'ou que sem estudo das circumstancias d'lpaiz 
stancias do Rrasil, e despre::ava nbsolutJmente (l3 uvont'r 'semelhant.e idé8 era desptezar absoluta, 
.eus mais vit'Jes 'interesse'. e assim IIrrojou,se lls mente os seus mllis vitaes interos~s. "Joclamou 
declamações abstraClas de um philosophismo huma- que eram indispensaveis trabulhos preparatorios e 
nitario que iria além de tudo I S, Ex. s6 se enter- l1ados esclarecimentos 'I"e nos faltam. São suas 
neceu pelos embrutecidos, e esqueceu-se dos cida- formaes palavras. 
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· . Tudo isto procedia. p~ra S. Ex. !'té hontem, para /.nobres ministros prçtestaal&imeote' eont_ra a ~~ce· · 
asalim' dizer, e hoje vem elle propno desfocbar esse ridade do compromisso que tomaram da __ reab~çio 

. mesmo solpe que qualificou de· (iltal,_liem_que nossas das idéas liberaes~ Certam_ente que .ninguem ·toma. 
•;i~cumstancias tenham mudado, sem que lenhamos' nem póde tomar '\O serio um-compromi11cfque Dio · 
tomado medida alguma pruparatoria. . . · póde aer. filho· do proprio movimento dos nóbre• ' 
. Taxou então·e ainda ·ba poucos dies, de levian ministros, nem nascer das forças naturaes em:que .· 
da de, de palavrão es~e aviso ou convite que o nobre se de!em elles ·apoiar e procurar inapirar-a.o~· · >: • 

· ex-presideot~ do gabinflte de 3 de A~osto inserin na Vt•jo_ que tratam ·do elemento servlll e. todo· ·o . 
falia do tbrrno para_lfil estudar e·cu1dar da emanei~ mundo sabe por que o:fazem·; mas eu"nio · acl'edUo ·· 
pação; e agora_~§ elle, é sf'u ministerjo quem oão ilo neasll ·outras premessas de reformai ·librraes;- e · 

· contenta .com igual.aviso ,,u convite;. é elle, é seu romQÇil minha iluvida, por ver que a respeito ddla• 
· mioisterio que· vem apresentar; nos de choCre, ino- não apresentaram proposta :alguma.· ·nem tratam·.· 
pinadamente,- com a mais leviana precipitaçlo, uma deUa11· de fórm" que 'conveoça que es--querem •leYar : 
p-:oposta que poz em sobresalto. todo opa1z, pelas a eft'eito.- Em meu espiri&o ess_~~s·promnll~l. •e a~• · 
1mprudeocias que -encerra, e principJimente pela ~aram meios ·empregados para 1mbair a OpiDJio, no 
soi'~F<:za com..,que 9 trazida ás cama:as I . _ -Intuito de fazer crer ·na ainceridade; · e• f~cllita~ a 
.-Nem proc,,d·e, !?r. presidente, _a coarctadn, a_e,a- passagem da reforma do· eleme_ato aei'Vll• ~UDICII . 

SIYa de S .. Ex. JDVocando a mudança das circum- apresentada. · · : · · · · , , - . · . 
stapcias, porque ·de facto as circumstancias do pafz .. ·Se assim é, como-me parece,· os nobres minietros 
não mudarem:· · · lançbndo mão _de uma semelhante tac&l~. mostram 

o sa: ZAC.\RrAs:-Se mudaram foi pare peior ai_nda nist~:q~e nio o_bedecem _ a. uma inspfraçlo, a 
. . ....__ . ...: uma conn':lçao propna, e perecem desem~nhar um 

. · Sa •. SILVEIRA LoJ!!o:-Se n duv1da, o eshd~ ~a Ja.;._ pa_pel que fbes _foi: imposto·. Exhibirei a bal!e desta_ 
vo~;~ra, as flna~ças ilo paiz, !> sei! estado politico, é mmha pr.•pllsiçao. · . · ·• · - . . ·· · . 
hoJe compar~t1vamente mu1to pe1or. E _quantas re· A idéa da emancipaçãoõri({ina-sedos àen&iinentos. 
flexões me nao «?C~orrem ~ mente ao falia r do p.re- humanitarius, tendo por pnncipaes protectores:· o 
sen.te esta;!~ pol1t1c~. yere1 se dellasme não.e.squeço direitr1 e.a religião. . . · .. . · . ·. . - . 
mi!IS para d1ante. D1z1a. e~ que o es.tado po.h~1co do · Sa os nobres ministros estivesaem possuídos _ 
pa!!l•- a segurança dos d1re1tos pol1t1eos e CIVJs1 e os desses Eeutimentos humanitarios, de ha. muito· os 
me1os .de obter f1Ssa segurança, os recurses !la la- teriam manifestado e trc~balbado pela reforma. ser
voara, o má o eslado das finança~. o decresmmento vil •. Se prCiçcdesaem. por. convicçoes pr:oP-ria1.:oão 
/da renda,- confesPado pela propn,, falia· do: throno, careciam 11cercar essa reform·a de-outra.s reformas li- -
'todu dem!'nstra que heje estamos em circumstan_çias t.eraes; bastava-lhes dizer: ~Temos conricçãó _de 
multo peJore~. . . .· . . . . ·· . que é chegada a época dt sua rialisaçio ; não :é 

' · O nobre m1n1stro da_ JUshça JUlgou. ent.rotanto, questão de partido, tratemos tocfos della; 
que salvasuardava o seu caracter, a sua coherencia, . · · .. . 

- allegando que a gnerra desappareceu. Ainda esta · 1\1~ ·parece ta,m~em. que se fossem .o!'"Propnos 
proposição não 0 salva, não tem procedencia, uão sentimentos buman1tanos dos n_obres mJDls&ros 9ue. 
tem valor algum ; a gilerra de · facto terminou, mas os levassem a me &ter hombros ~ um~ tio grandiosa 
a gue~a ,r_a um obstaculo para a realisaçlo da· ~mpruza, elles se aio teriam olvld~d«?-de-outras re-. 

. emanCJpaçao sómento pela pe1 turbação quo causava. r Jrmas muito ma i.!' bo~ogeneas e ll!mllares, do .~e 
nas finanças do paiz. - , as reformas; politicas com que procuraram_ apadri-

. E por este -lado, senhores, pó de-se -dizer que· 0 nhar-se, 1e.ormJs aqu~llas muito menos _aveasu a~s 
obstaculo não desapparceeu : porquo aindr~ suster.- seus precede~tes poJitJcos. ·· . . · . . 
tamos uma f~rça.no Pnraguay; prJrque ainda nom Sr. presidente, a nossa ma1inha e exercito viYOJJl 
sequer é conhecidâ toda a extensão dos· sacrlflcios cm um. estado. aviltante e .lastimoso, ent~gues li 
que.. ·fb:emos naquella gu~rra: P<!~'IJUe _ain•la nos cb.ib".&ll ti. a• c~s~isos barbarori, por via de·.resra ap 
achamos oberados com a grando d1v1da de toda -a phcailós a nrb1tr1o de seus commandantes.- Nlo'era
despeza quo nella fizemos ; e pnrtJU''• finalmente tão natural que 01 rfleentes philantropos se lembras~· 
são jánimiamente peeados os Impostos com que sem •fe iniciar algema riledidà que os tirasse de 
está carregando o paiz, para mal satisfazer os eu-: um tal • shdo, digno da commi11era~ão de todos os 
cargos de .seus actuPes compromissos. Conclúo, pensa_dores. e de todos o~ ~oraÇões IJum formados 'P 
portanto que nem mesmo per e~te lado encontra Inmstem os nobre~ m1mstros. em que· pão refor
oxplicação,_ e muito m'3nos justiflcaçào o CQntra mistas Se esta sua convorsio fosse Sincera, nlto é 
dictorio proceder do nobre ministro da justiça. natural quê o· seu primeiro cuidado fosse • gran· 

-E' lameutwel, Sr. prosideote,. que homens politi- gear títulos á benevoloncia e ao apoio· do pa.rtido li
c.os daimportan~ia que tt!!D i> nob1·~ mi!Jistro da j~s· boral, até mesmo declarando·ee lib~raes.'P .,· -
tlça Opl seu partidO, se deixem fa~cl·:a_r pela.,.,mblçao Se os n!)bres ministros são refoi'misbs, iie essas 
de mando. ao eonto do C"ze~em tão tr1ste papel ante suas pr •. mesns de reformas liberatls.:não são mero 
seus conc1,dada~s I . · .. iuvolucro para fazer valor. a reforma .. servil. _se aio-

Me rr.rece, ::ir. P!8B_Jdente, que, na verd.a4e, só a c_erume_nte de;•loram o esta~o do degradação poli· 
~êd~ do mando pod1a arr11star o nobre mm1stro da hcn a que tom chegado o pa1z-. e procuram-lhe reme- · 
JUStiÇa e seus collogas a IICeit~rem O pa~e) que estão dio efficaz, porque razão não começaram celas ro· 
actualmente representando no pai~:. O passado <los formas politicas? E' sabido q:uc a base so re que 

..... 
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descansam nossas." institu~ções é a opinião do paiz; Em meu pensar, um ~Ó effeita valioso, embora 
e, pois. falseada essa base, c Impre antes de tudo hypothetico, p6de ter a eleição directa. Casos se 
restabelecer;'lhe a sOlidez. . • ' põdern dar em ~ue,. em um dis~rieto qualquer, a 

Aecresce qu,. as reform~s poliLicss são de-muito maioria dos eloltores não represente a maioria da 
mds faei! realisaç3o, porQue, longe de compromet- totalidade dos votantes, que conéorreram á eleição 
terelll OI grandes interessos do paiz.os fortificam; em um tal districto. Nesses casos, a eleição directA 
po'rque nãlleau.am nenbum transtorno ou prejuízo r.,z trillmphar a maioria v'erdadeir.,mente real, que é 
geral, e porque taes reCormas podl'm ser levadas.a a dos votante.s. Mas estas mesmas hypotheses pre
effeito som sacrificio algum pocuniario. Mss della~, suppeom o voto generalisJdo, pois que, traçada a 
embora suaimportan-eia, e lod~s estas facilidades, linha diviso ria dos que querem o oouso alto, torna
não curam sê,iamente os nubras ministros, tanto se·me impossivel ayerigllar, onde estará a· maioria 
assim'que não as converteram em propostas, éomo dos cidadãos que em ~~u entende!: ~em direito a, 
fizeram com ,a reforma servil.; tenho, pois. sobrada votllr. - , . 
razão para crer que não são sinceros1 e senão, «Jue· Eu. pois, Sr. presidente, pondo de palte a eleiçlo 
r.llspondam a uma interrogação que lbos hei de dui.· directa, peço aus nobres ministros que façam·nos 
gi .. por minha io:Jividual conta e risco. a mercê de dizer, ,adm de orientar -se o paiz, ,em 

,-Quanto a mim, Sr. presidente, o restabelecimento. que,sentido, pretendem reaUsar as fII, Cornias gue pro· 
da verdade eleitoral depende mais das ref(\rmas das meltem. Sabemos que ellas se referem á lei de 3 de 
leis que revestiram o governo e neUe concentraram lJezembro, á lei da guarda na~ionlll e a do reCruta
essa larga somma de IIttribuições. d~s quaestem mento; mas o que pergunto, o que peça, é o sentido 
frequentemente abusado para comprimir ° voto e em que ° governo actud pretende fazer as reformaI 
falsear a eleição, conservandu o·cidadão c-omplotll- destas leIs; se cORlinú'l o»leno arbítrio em que 
mente manietado ou dependente das autoridades de está o governo de nomellr as au'oridades locaes. ou 
sua nomeaçiio, do que de uma lei eleitora.! propria, ~eo vae confiar á escolha, á eleição das localidaues. 
mente dita. .. . Se as promettida,sreformas DÍl:0conssgram eSIa 
~ Pela minha parte, dessem-nos eSSII8 rerormas no conce~sao á!, locabdalles, é manlfeslo que se qu"er 

sentido em que as entende o pllrtido libe/·III. o as a contlOluçao do estado de cousas actualmente eXls
exige o bem publico, e eu prescllldtlria de bom gra- tente. 
do da eleição direct··, rrinciralmonte se se. jUlga in- Todos c~mprehcnde~ ~collfessam q0!3 o_mal 
disp8n!llll'elelevar o censo. Repugna-me·o mais pos- .provém do Imme~so ar!lltrlo que essas leiS dao ao 
aivel aristocratisar o voto: é mlllha opinião que deve governo ,para deslgna,r ,lnshumentos seus" a~~al.~s 
alie manter;;'se generalis~do, conforme A constituição dll a.ulondade, 'I'! hablbta los para co~prJ!DJr. ~ CJ~ 
o prescreve- . , dadao e extorqUir-lhe o voto O ,remedlo- é Intultno: 

-Sei bem que neste ponto acho-ma em desaccordo, é th'ar das m~os do g.ovorno esse arbihio, e confe-
o que hem sinto. com muitos dos meus amigos. ecom r.l·o ás f.roprlas locnhdades. -.. . . 
o programma liberal ultimamente adoptado. Devo, SI! o ~ablDete actual fosse slDcera.mente, .hb~r~! ; 
porém. a provei lar a oceasião para declarar que esta SO lIao llvesse sómenle por Om mysllfJ~ar a oplDlao 
opinião eu sempre a tive, e que quando em uma o !rustrar o~ con~tiíQtf's.reclltmos _do palz, com sY!D0-
reunião esplendida foi Bubmcttido á approvação esse t: las e medlda~ 1I1us'lrl.as._ que .Dao _ atacam, ornai, 
programma, eu, embora estivesse couscio aeque a que não removem os direitos lncdnventen~es 9lUS
approvação de umprogrJmmll politic,> não é a que t~ntes; se 8p~e~entasse reformas verdadeiramente 
se faz em taes reuniões, m~s sim a que lhe presta hb"raes. demlt~IDdo 1.10 governo a faculda~e de no
o paiz, protestei nessa occ4sião que o adaptava. mear .gentrs" Instru~~ntos seus nas lo~ahdadt's, e 

·porém com cert.s rest,·icções; uma deUes referi!l-se confiando ~ estas a elelçao dassu!,s autondades; n~o 
li eleição directa. -, se me deVIa perguntar a maneira pOl'que votaria: 

N- áS' sobre taes' .,ropostas; para reformas verdadeira· 
ao' ser com meu voto, r. pr~sldent.('t, quo 'e monte liberaes, o meu voto li) tá sempre hypothecado, 

Dltear~ ~ ceoso, p~ra no m~1I palz ,s6 IDte~rom tanto a cste como a qualquer governo que as. pro. 
na elelçao os que tiverem malll dlnh6lro. Se a elei-ponha 
çlio directa mantiver.o· voto generalisado, votarei " _ . . . _ , 
por ella ; mas votaro' (poço licença aos meus col1o- Mas, repito, nao creio em dlusoes; nrao devo del-
gas da oppos~ção para o declarar) como quem vota xar me ar~~slarpor promessas indefinid.as e fallaze8; 
l)or uma medlila nào de ,grande alcance, Ao meu o meu eSplrlto n:.o toma mesmo ao sériO. nao com· 

, vêr o ser directa .ou indirecta- a eleição:é apf.'tlas prebE'nde esta. !'1.rç/l_repugnaute qu~ s' esrá repre. 
uma questão de pr,ocesso ; o mal que pesa- sõbre sentand'> no palz. ~ã,? cesso de ad~Illrar' me da cora
ti paiz não provém certan.ente de serem indirectas gero dos noores mlnlsLtos, espeCialmente do nobre 
as nossas Eleiç~cs. niio-procedo dc doslealdade dos ministro da jUShÇ1, na ~stt!pend8 preten~iio de bara-

_ eleitores efcolhldC?s pelo"povo: procede sim de não lharem e darem por amqulJlados os. partidos. 
podl!r este votar hvre!Dcnte,; precedo da falta de ga- Nada menos importa uma Ull pret.enção," Sr. pre
ra~1l8s para o -pidadao. e consequentemenLe pa~a ~idenLe. que dar carta de imbecilidade a todo o 
a ~lbord~de ~o vot~ ;,rocede. em lima pnlavra, do' mundn civilisado. regido por systemas livres e di

.extraoldlDartO arbltrlO qUI? ao governo conferiram I vidido Om partidos. Desde tempos immemorilles 
para a escolha das autho~ldades locaes, essas leis apresenta a humanidade 8S~1I diversidade de ten
compressoras a quo alludl., I dencias em que se basêa e donde se originam os 
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mesmos parti'des. lá entre. os antigos romanos, oá aos ~motivo•, nem quanto iío seu- valor iDÓral e'juri· 
io&ot, os juriconsuUos a manifes~~am_ OU: a_ntes a dico, nl~ .tem applicaç•o alguma 'ao ·proceder cto · ' 
ellls obedeciam;· gas-eram sectanos acerrJmos do . nobre mmis&ro; e quiJ eu sóme_nto o cl&o pela anaTo
•t'rlcti juris; ouLros franqueavam mais._ auend!am gia que descubro no modo porque fof:perpo_&rllidO: 
mais ao que era razoavel •. E' iaega-vel que. em poli- unicamente por ess11 ~nalogb, nada mait. -~ · , .. · 
tica como em tudo o ma1s.as tendeocias humanas H-1 aanos bastantes, um prolesor que morreu ·àa 

· são diversas~ uns timo ratos~ desconfiado,, suspei- casa da cor~ão cumptlado. aenk!IIÇA;· cbamaYa-~ , 
toso~ deixam ~e arrasta~ auus ·pelo medo : outros ell~ Miguel da Cunha,. se ~em me recordo, por;moü· 
cooOando mus nos sen&1mentos nobres e generosos, vos, além de fttrozes. hediondos, resolvell ma &ar -P-Or 
nas legitimas e elevadas aspirações do espitito e do meiQ · de veneüclp'.-, a nm menino de ~ome Ricarilo, 
coraçã~ buman~, _ala~garn mui~o m1lis su.as vist!I&,,E' qu~ vivi~ na sua IntJmiJa~a, e. era ou lôra ~e11 d~i
aven_ turam_ mu1to m:us, se~ss1m me é'hc.ito expn- pulo. Nao vem ao caso h1stonar ll&se_s m __ ot.lvos __ e. o_l1· 
mir-me: e esta diversidade de pendor, que aliás é tr11s circumstancias do facto. ·concebido_, o propoal&o . 
natural, serve de õrigem e de base á diversidade dos do crime e dilinead•, o plano da sua execuçAo, ·o pro-
partidos. · Cesso r pre uuniu-!e de um;) garrafa de lim '•nada en-

O Sa ZAc:taus·-Apoíado. ,· . yenena_d"t. e convidou a ~1cardo para-um p1sseio p 
' . · · ' · . ~med1açoes do Aqueduolo da Carioca. Lá chegados 

O Sr. SILVBIR.\ LoBo : -E11, portaut.,, Sr. pres1- e internados no mato otrereceu ao melliBo·um.pouco 
d~'!ll'• quantom~~s p~nso meoos c-•mpreh~n-Jo :s_pos- do tal refresco. tfome~tos depois o·menino sentlu·'IG. 
sJbllllade da reailsaçao do aca_b'!meoto dos parido~,. mnl, e comecou a que1xar-se de d6res de &$&O mago. 

· emprebend1da pelos nobres ~~~~1stros, e .• o 9ue rnau Disse lhe o .professor que . &om1sse mais. alguns 
me marav•lh:•, pelo nob~e mm1stro.d.1. J~IS&IÇII, a~_er, tragos, que aq11elle_ bebida mesmo 1_ be fari_ aba_ m.e, o 
ra·1o e exagerado sectar1.,_ dq partrdo conservador; ,poria bom~ Para logo·e:rarcerbaram-se ,,. aotra• 

N_ão sei ~orno s. Ex. D!IO !Jfl lembra de que dey-e mera tos d.e Ricarcf:C!: mQ C? prole~sor recrudASctna em. 
0óp1a de s1 a seus constltumtes, . áquclles' q~e.: o gabar a beneftca IDftuencJa da limonada,_ e &aes ia· 
collocaram nesta CJ!.Sa •. ~mbora esteJamos re.ve!tiJos stilncias foi empregando, que conseguiu.do.meafno 
de um mandato VJtahcJo,- não temos o dJrttJto de ir hebeJldo, até que·deu-lhe cabo ds.vida~ . . ,. 
cóntrariar a nosso. talante o proposito a as t"istas Assim faz. Sr. presidenta, o nobre mioistro· da jus-
daquelllls C(Ue nos ~o_nfia!'am ~e~se ·mandato: são, tiça com a lavoura, quando despende·COclos.es.aeus' 
quanto a IJJI~, con~1çoes lmphcJtas, que a lealdod·· recursos para conveocel.a de que o procedimento 

·manda J'espeuar: ~~~todo o caso, quem como .S. do governa em rehção ao elemento servil &e;il PQI! · 
Ex. sustenta· hoJ.e . ~déss dla~etr~lmente oppost~u pa:iocipal tlm bl!neficial-a, epgrandecel a e promo-. 
4que~las sob cuJ.o. In!Jux~ Co1 eleito, t.e~ obr1g •Çao ver a sua prosperidade, sem querer proeur~r-ouvfl~a. 
restr1Ct1 de. exh1b1r JUStlfic.;çlto plen1sS1ma do seu !'em .querer orien~a;,;:se, ·nam. de. modo algum ia1pl• 
novo procedimento. . . · . • · rar-se nas su.ts opm1oes. · . . . 
· Ver<.tade é,_ Sr. pres1dente, que os Cünst•.tum~es Na. verdade não póde o.nobre m1!lialro da·Ja&tiça 
de S. Ex., ass1m como os nossos, acbam-se wfehz m·•is cruamente tratar a. seus constituintes •.. 
mente prjvados do direito de _approvar :ou não_ o Senhores, ó tanto mais re·parnel·u procedililenJo 
no.vo P,rocodiment.o, de decbrar sausfactor1a ou nalJ do nobre ministro da justiça, quanto ê cedo que 
a ju,tJOcução. E' esta,_ seuhores, ~mt das prin~ipaes S. Ex. se acha no-numero daquelles quemaia1ealti,. 
razões pela q•tlll.en~e.ndtl que nao póde nem d· va ·mamente occupamum·logar nesta l'asa; S.'Ex.- tem 
contmuar a ser v1ta.hc1o o mandato> .do senador. a furta na dt1 ter coos&ituiotes; S. Ex. ;não estll··nó 

O SR. PoHPBIÍ :-A_ poiado. · cas-o de o~tros que não .teem essa fortuna, porq11e· do 
· ' · E • · filhos da 1mposição-pohmal. . · _ , 

O SR •. SILVBIRA. LoB-> :- m quanto, porém, 0 ê, Estes me1obroo~, eill meu entender, não estio isén-
maior amdh deye ser e nos.so escrupulo em mudar tus de dar· contas, ao·paiz; não podem lazer eoas 
da rum>, e .ma1s sagra~o o dever, comm!'m 8 tocJo mudaraças rapidas e inopina!las, que todos óbservam, 
o mandata ri!', _do ouv1r e attende_r o ma1s poss!vel ora COJD pasmo ·o.ra com indi~Jnação, sem jdmais po-_ 
nossos consutumtes. Se esta ~outrtna é ye~adeua, derení explicai-as, e · m:mos justificai-as. Nest.es 
c~mo M!! parece~ o . nobr~ mmlstro da.JU;Stlça q!.le mesmos é muito feio, é muito tristtl, ver· um libel
·uao ouv1u, que nao .:onsu,tou seu_s cons~uumtes, na o lista do povo boje, transformado amanhã em Ubel
pdde arvorar-se por. SUl propr~a dl!hberaç•o -t>m lista da realeza e arvorade em tambOr-mór do dos• 
'tutor dos mesmos, e 1mpor-lh~sque s1g.am. em tudo potismo. ' . · · 
e pnr tudo _ ~m nov:·' ca~10ho, pnnclpalmento Este pa.:el, Sr .. presidente, não c<Judiz, não 
quanto á que5tão.servll, que 1nteress~ a todos, que assenta em uinguem, 0 muit<~ menos. emiodividuo 

- a bala toda a suc1edade. que oc-~upa posição elevada. 
Ao vêr o nobre ministro da justiç3, qu~ repre· 0 S z 1 t é. d d 

senta -uma província eminenteme-nte agricota, . pro. R. A.CA.RIA-S- s 0 Ter a· e. . . . 
clnmar que o projecto da emancip.~ção é uma grande O Sn. SJLVBIRA. LoBo :-Est.1s mudanças ·são &ris-
felicidade para os agricultores, e o meio unico de os ted, são indecorosas. As exJIIicações com que se as 
torn;•r ft~lizes e do consolidar suas fortun11s, recor- pretende justificar, não calam Jámais na coos.:ien
d'ei-me de um facto do que rosarn os annaes cdmi- Cid publica quu sempre as explica por modo mui 
naes desta Cô1·to. EmboL'II não seja nocessariodeclaro pouco f"vor11vel áquelles que as fazem. SE) isto 
desde já-que o facto que vou citar, nem quanto acontece com outros que não teem a váotagem de 



• 

.. ' .. 

-8 

. ter coAslituintes, o que.diremos· em relação ao nobre 

. minístro da justiça,. que por seu. turno acob, da. 

.. fazer uma mudança tão completa, tão radical e tão 
: estupenda 'l Não, não é póssivel S. Ex. explica l-a 
como filha de suas ·propr1as convicções, que foram 
sempre outras;-inteiramente contrarias. . . · 

O SR, P.RESIDENTB :-Em cumprimento dos deve
res do cargo que exerço, devo dizer ao nobre sena
dor que está converten<lo·esta _dis·~ussão em questão 
de personalida~es : • 11qui . discutem-se actos e nio 

·pessoas. · · 
o SR. SIL'VBIR4 LOBO :-Nõo.'estou discutindo res

soas; estou discutindo politicl, e o procedimeuto 
· dos homens po:iticos como governo·. 

O Sa.· PRBSIDÉNTE :,..- V. Ex. está dise-•Jtindo pes
., soas; é o que estou ouvindo. Depois responderei á 

censura que me fez; mas para isso esperarei que 
conclua o seu discurso. · . 

O Sa. SILVEIRA Loao :.-Perdoe-me; V. Ex:. tem 
deixadõ que _se·notem as coatradicções, que se indi
quem os factos de l:iontem, que se apreciem os Cactos 
de hoje, que se_faça o cotejo entre elles, e se pouba 
em relevo as ditferenças. as contradicções: se esta 
tribuna não serve- para isto, se não ba liberdade de 
censura ·na tribuna do senado, então declaro a 
V, .f;x. que ella para ·muito pouco ·serve. . 

O Sa. PRESIDENTE:....,. Eu digo a V. Ex. que a tri
buna do senado, assim como a da c11Ílara dos 'depu
_tadoá, é para se discutir actos e não individuali• 
dadas. · .. 

o SR. SILVBIRA Loso : - Estou discutindo sctos 
e não personalidadeii; nas a Ilusões que fiz não indi
quei nome.algum, fallei em these. 

O Sn.. PREiiDBNTE : - O s~nado está ouvindo a 
V. Ex. e acaba de ouvir-ma a mim: pade cuntinuar. 

O Sa SILVEIRA LoBo·: - Reflro actos. entendo 
que sirvo ao paiz mostrand·i as razões rclns quaes 
não lhe deve merecer confiança este ministArio, 
cuja miss~o julgo funesta. Uso de um direito d~tndo 
essa a razoes, qu 1. são as mesmas pelas quaes não 
lhe presto minha c mftanç11, E como hei de fazei o, 
sem ir buscar os actos dos n"bres ministro3 como 
políticos, como homens de Estado e-como funccio
n_arios respon.savêis por todos e cad~t um de seus 
actr s, os quaes, sem a menor duvida, estão sujeitos 
á apreciação e á censura; e criticando-os. náu sait>,· 
por certo, fóra da orbita do meu direito de discutir 
a politica do meu paiz. (Apoiados.) 

Onde no• levaria a doutrina de V. Ex., Sr. presi 
dente 'l Os nobres ministros· diri.,m : « Criticaes 
os meus actos, embora como.homens politiC•lS, ( niída 
tenho dito da vida particular, nem nisto toquei) ... 

O Sa. Z4CA.RIA.s :-Não. 

respifo unico que resta ao paiz na tribuna do .88• 
nado E quando, senbores,.sobrevlnha;.nos mllis esta 
restricção ? -Qu~ndo todos estão aocordes em que o 
nosso. estado politico niio'é normal, nl.o é. regular, 
em que o systema qu·e nos rege, acha-se completa-
mente falseado A em ruínas. · . . - · 

Abstraia, V. Ex. do tom e da inflexão dê minl)a 
voz, que me são naturaes como todos sabem, .atten· 
da pua o valor das pllavras que emprego, _e verá 
que nunca ultr<~passo as raias do dever: ·exponho 
com. Cra·nqueza, é verdade; tudo quanto sinto, mas 
prezo-me de muito escrupuloso, e não aventuro con
ceitos que n!_o tenham· f!Uldamento consciencioso •. 

Demais, para que estas re1tricções de V. Ex.? Não 
os~á ahi a opinião publica para aquilatat' e dar ás 
mm •as censuras o valor.que devera ter, e que de 
Cacto te:Jm? Com este grande e::~rrectivo, a que eu, 
assim como .todos nós, estou sujeito; contaram os 
publicistas quando ce·rcaram-de immunidadea a li
berJade da -tribun3. Eu, Sr. presidente, ·receio 
muito o stygma da opinião, nnica -soberana a quém, 
de telhas'abaixo,. curvo a l.'abeça. . . 
- Mas, .dizia eu, Sr, presidente, que os nobres mi
nistros não apresentaram a proposta. sobr-e o ele• 
meoto servil il'" seu pruprio movimento, e nem são 
sinceros n& adapção das idéas liberaes. Os seus ulli• 
moa actos de tributo á vaidade, concedendo condeco
rações e títulos a certos indivíduos, tr1em comple
tamente suas protestações de liberalismo. 

Os Sas. z~cA.RJAS E PoMPEU: - Hontem e hojé" 
toraf!l publicados. . . · ·· 

O SI\. SILVEIR., LoBo :-.E' verdade, senhores, 
que para os homens que se occupam do valor relll 
das cousas, para os noliticos que se inspiram na 
grandeza da missão que corre por sua conta, que re
conh~cem que servir a causa publiéa é a maior das 
distincções, e o unico pasto legitimo ás verdadeiras 
ambições, as ·condecorações e os títulos não te em 
_valor algum, ou teem mu:to pouco. . . . 

Para. o elemrnto popular, pará o povo, serve npe
nas de divertimeuto. _ Na verdade, nl.o deixa de ser 
interessante ver um individuo levar a l.'abeça ao . 
chã.l, virar uma cambalhota e lenntar-se visconde, 
sem que ninguem saiba donde s\lrgiu o viscondado, 
sem que se possa explicar de"um modo satisfactorio. 

E' CeJ tu, ent'retanto. que outros .dão saltos mortaes 
e !lpen •s conseguem occupJr humildemente os pri
meuos gráos na escala dos condecorados. O que, 
porém, a todos revolta mais ou menos, e ninguem 
len a bem, é a intenção e o fim a quo destinam se-
melhantt>s condecorações e títulos. ~ 

O governo acaba de aproveitar a partida para a 
Europ~ do chefe do Estado, para rcmun~>rar serviços 
que aliás mereciam castigo e punição. Os-desbriiVIl· 
dores, os encarregad'>s da formidavel reacção. . . 

O Sa. Z.t.c.t.nus :-Apoiado. 
O Sn. SILVEIRA LoBo :-... amesqninhaes a nossa 

posição: o.trendeis /lO nos11o amor proprio, e a tudo 
que ma1s.mteres11a a nossas pes;oas ; c1tlae-vos, por
tanto. » Onde iríamos t~r 't O que discutiríamos ? 
A que ficaria reduzido.o nosso diroito de censura? 
A.doutrina_de y. Ex, aniquilaria este gran~e direito. 
abás redu:udo Já a tão minguadas proporçoos, neste 

O Srt SILVEIRA Lo ao:-: .•. mandada fazer pelo 
16 do Julho, •luaes o meu nobre collega o Sr. Tei-
xeira d<i Souza .•.. · -

O Srt. ZAc~m.t.s :-E o Sr. Gonçalo 
O Sn. SII.VEin.\ Lono :- ... e o· Sr. Gonçalo; do 

Ceará, acabam de ser recompensados e galardoados 
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com -baronatoa por e1aes grandes s~"!içouuccio.ia- -po11irel : o contrario dislo ,é a D64J~Çlio :do aya_&ama 
rios, -~K.~r todo eaae .. ystema de- abualVaJnterve~çit~- : re,.reteata&IYo • .-, _ -, - .. - --- ; ., -. , - -, -. - •. .. ~ ... ~- -
eleitornl, _que deaenvi'Jveram como·.-preaidentes de J - Oa-nob_rea m1nlatroa que 10 ,cf~zem ~eneradCir" 
provinola. _- ,_, _-_. -- _ . . . __ , .- odo ayalema.: que sobem ,que_,a,ao...,raala. esia&e .ao_ 

o SR ,·BARÃO ···CAH.\ROOS : .... V.; Er. :é- su,peito :peYO, ... ,. oaoao.- que.abem liUIIJID&Dte- que_ ,coei" 
• i - . - - - · · . - _ :01 -podenM,: inclusive o-poder esecu&ivo., ao dei~ 

aesea mater ~· _ . ._ .. _ ; _ - _ · gaç6ea da naçlo, e que todos, O!l dPI~gadu: 'de_vem 
_ O .. SR., B.UAO oa CoTaOJPJ: :---:-ApoJ~do. _ - _ -con!as -e rêlpt'f&"'. a,aeus,cons&Uuln&ea~-como · lio4lem · 
o .:;a. SJLVaJRA Lo•o:-Perdoe-me, V •. Er.: r1em •á vis&•-- ao- eatremeJ:Ialea_&o,pr~J, JrrecUNv.efmea&e __ 

eu, nem·, V.- Ex. somos com eten&es para decidir 'provado;por tudo quan.,..moa,vend.oe "la a&lf.,. 
quem tem razio; eu aper.as cumpro o meu dever &ude -da unprenu, em .qa..dt;1aua&u a caneira .eJI_~ 
4e censure: es" fóra daqui quem t1a de nos julsar • · &ad~.: iaais&u: e teimar eafle-v:àl .. :por __ diante!. Qual 
&odoa (apoi•f/oa) e ao Sr. ·.presidente do seuado aer1a o c.pJtao- prudente, que ao annuacio, de ca. 
_tambem. · - - . _ - . . ·. -. ·· . . · chopoa pel~ p-rôa. nio suspenderia a, der~&a e • nlo ,. 

Nea&e abuso ele uma aUribuição mageatatica, cuja mud~r úi de !Umo! . . . , - -> : . · _ ·- --.· -~? 
responsabilidade cor1-e por con&a dos nobres mi· E quem aao, senhores, ••se• _&utorea iaex•~eia, 
aiauoa ••••• .- - .- ·- · que de•. J'eHm os jlls&ua temonta do paU..~ que-,.de~ 

.. . . .. . . dfgnarn-sa de ouvir seus clomo.re., que se,, ~am o.sa Z4CA.RJAa.-Apo•ado. . . . . . . . - tio seguros de I!LIIIB opini®a, .e 1M! .Jul11am ÜJI~IIi· 
. O .SR. SJLVBJRA. Loao:-••• · • _ dlVJsu maJs uma- veia !· Jlo oa mesmos nobres . m1nlatroa~ que · ha· 

amostri ,da,aiai:tlridade do liberalismo dos n·obres pouco 1111fs d_~ &raa aaaoa, proftipvam, com •, 
minist~oa, ~da man!ir• pe~a qual pretenllem el,res Jnlliouebemenc:iaeà~rbldade. qualquerle_mbraa~,_- .• 
debt!llar a lnwrveoçao·omclal, da . qu~J tem. vividO qualquer idéa de emancipaçllo r -'Aaonr ren~élo 
e vive o_~parti~o. conservador; . d1v1~ -mais uma a: prudeilcia; .tau&la .•ezei -alardeada ~o pardclo;·, 
prova da_ unpus•_ção que lhe• h" PJdo feua por ess.~ q_ue :repJ"e.aenta 111, .• _e Ce.. ·bandu oa. olbOI. -_-' .. · sraad. eza_ .. : 
pol.itica a que já. a_ llu~i. e·denitm. inei. d~ lntJidi~sa. ; ~o Pf':Jbierna,. •. lia ~lin~u)láa. e in_ioaJé. ula. '·.eis-~. 11~ 

Por lato, Sr. presidente, aeja qual for o-dule1to da sequencial ae sua repen&1na aoluç&o. vuem dlzelo_ ao 
origeJil -~a camar~ doa Sn. cfe·putadoa, .não ceas·•.rei p. u :, •que.re~os J_'á e já a_ ,eQluÇa,o; -~. acla' ,nos_ : __ füi 
de bcmduer a at&1dude nobre. e dipa qUt! tem ello dulla pret~Cincbr.» . ·. . . -o. -.• • , - , . .. . . . · : .; -, 
tomado_,m~bifestan~o-88 .hostJIA .UID gabinete qu. 8 Senhores, aom._.pod. eros "81. pe.Cia~l CODitl&.UIDia. , .--
se .apre.seoca .ao plllz com. reverenda• :inteiramente aio ae muaa uma.·letra n.o .. qu•.- e· co. nt&i&"c~M .. •• .. '·'.-~ .. 
Calsaa. .. . . . _ . . . . . . . Porque será! Nio á pc:.rqué se ~ata cta~ ~~~~~, -

. Ape .. aa. r. cte la&l~rado,. nilo posso de1xar a tnbu. DI!• que aasea&a. todo. o edJil. Cio pohtl_c .. ·o.~ ' .. N. _i.· o.. ·é ;pq:rgue · 
Sr. pre!fde~te, sem .•cn!esceotar olgum~ couaa ma1a euas basea são de ira&ell8118 geral. de. &aJ. ·nduiiia~ 
ao que: JÁ dJ~H a pnmoll'a vez que lalle~ sobl'O u eJe.; que tocar se nelJaa importa fazer .. e~. todo \l·-: 
mea&o .aervil,_ prinoipalmeate tendo s1do ealresue ediftcio! - . " - · · · - .- <''':~-: - .. · -_ ·.:-.·:· . · 

-hoje lU) sena~ô,_ p_elo nobre .senador J!'•r Mjnaa. a ,, Pui• bem, aquest.ão·social du_ .. leme~.to ·ierv.iJ~ é-._ 
represe .. !l'•ll.ã.o-su. bre este UIIUmp&o, U111gnsda pel.os em ... meu entelider .• aaad.·a ·.mais. morna. a.~~·., ,P9Jllll·!'· 
fazéndell'Oa da Parahyba do Sur. . • afrec&a o interesse de. &Odos. 01 cfcladio._luuneuea ; _ · ").' 
. Sem .ealrarm~s·n. a. aprec. ia~o d. AI i~éase. de. 118-.. · dttJ~d.oa Ol;qU .. e.viYem .. e. n .. titUIÓI. ;· p~.uuee. c é. ·.a:qutiali. 'e»J!!•· deFaea l")ap_el&aVell _fazendeiro•, esaa refl"esen.ta- da.r1queza dõ Eabdo, da riqueza publiCá~ ~ .~~~ 
çao -nos deve mere~r a mais séria a&tençio, porgue parUcular, ~porque.~ a queslio ~-&Ç~Orta~~.!e, .~ri,·· - --·: 
e. ella_ u_m protesto-J~&o e opp~r&uao con&r:~ o ala~ aeqúeatemente da uaporta~o; . por_que .. é qllU&IO 
maJevantado pela amprudenma e precipUI~jlo- do da. sraade:lavoiÚ'a' ;' po":ffi&e· .é a que•tló ct.. ~p&ÍJ,.,Dl 
go. verno~ e. por~~ alo ê ella •lmplesmen&e o recla. • laY.oúra, e,.por-.co. aaeg·iilil.. &;e. •.:.d•.· ilJ~~·~&aQIO.' :.;:PQ. _rqile._ 
mo.de umalôealiiJade, embortt tio importante como al~ra. &oJaa.aa noau,e rt?laçoea. so_j:iaça, e .ret:u.vólü 
a Parahyb3 .do Sul, mas alm o áco do sobreaal&o e 11rocandamente coa&ulilea .mala: quo . .JDyeterad.ôa. .'Eííll . _ .. 
abalo". eral que ae estende 1 or &odo.•o.l) _paiz. .. . . uma pala:vra, aeahuu,' o~tro pro)Je~ ezi1te0- .0111~.~· . -

ftAo diso, Mnl!erea, que se sa&iataçam iatefn· IOI_uç.~o;poiH ter.elrei&oa àlaü praea e de<Ja~!M'D• < ·. 
mente 111 i11dlcaçoei desta ou de quaesquer outraa. mais t11rec&a 1obre os dea&laoa do.,.....,·._- . .- -:'.< · 
represen&açOOa; mal! o que é certo é que de mudo_ -Ho, portanto, razão maia quéptoced~ate:e"fucle· · -
•!Bwu temos o direi &o ele desprezar ••. maniteata- cua,vel, -para que esta questão ieja'~&i'atada • re.or- . 
çoes, ·os reclamos .dos nossos concidadios e do paiz, Yida pulo proprio ~ia, que1o db:er; para que •e·llio , • 
D16rme11ta ·em aaaumptoa que alrectam, como o de re.Olvasem auclieacia do. paiz,. sem ser __ este coaRl-- · 
que H~&r.a&a, oie a uma só classe, mas a todas ell~s, &ad!J pelo meio.que.ae. Jul1armais. seauro .-.e cilriiJ. , 
a toda a ~ociedade. . . . , 'E por11110 mesmo que é de todo o paiz e,de todo. 01. 

Nio temos o direito de esquec~s de quli.nAo partidos, oem 1equar ba o receio_ .d!J_ •que ~~~~ta 
somos tutorei, nem arbi&ro1 absolutos do• aosaoJ quea&Ao se envolva a paJxio ·JNirtJdaria para .lh~fdes
coua&i&uia&ea, ·poli. quo somos seus de1e1adoa. na&urar a solução;. quo tem de aerforçosameate a 
Quando ums medida, por seus etreitos geraes, ia- maia justa e a mais razoavel, como ftlfia do patrio-
quieta e •Bi&a e paizt parece de comesiotia pruden- tlsmo de todos. -. . - · 
cia, aind1t que· este nao reclame, aohreestar na me•- Receiam acaso os amigos da emancipaljio :que o 
nia, eatudar as _causas da inquietação, procurar paiz pronuncie uma absoluta oega&iva! Quando 
ouvil-as do mesmo paiz, e remoYel-as quanto fôr assim fosse, oem por isfo seria meoos leliUma a 
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solução, uma vez verificado que era real e ~s'pon-ir provendo a esses desflllquel.Entreesl.es .'meiol 
tanea B maioria que assim S8 pronuncias!e •.. Mal a me parece que se deve conrecctonar com urgencla 
verdllrfeé que semelh81ltel receinS'Ião iJllundmdos. ,uma'lei de trabalho U,.re. ' " • . 
semelhante pronunciamotnto'Jámais ledo dopaiz.· Não era para a causB,daemanc:ipação. ,perdido o 
,1:u terill o maior dellgollto.8e no méu 'palz hou- :tempo que se·,despendesse' nes •• s:e;om ou&rasmedi
vessem escravocratas quequizessem 11 todo o transe das preparatorias; aliás tendentes li obvUI'r.mlJea e 
a ~ermanencia'~de,tlo'repugnBnte instituiçlo. transtornos de alcance medonho. ' 

Fe',h:msnte ,ólo',âistem; todos os brasileiros. Até que se consulte ao paiz. podem-!e tambem 
aindails' espi"-tos mal. ferrénhos. reconhecem a ne- tambem elaborar rerormas na legialação, que nOi 
eessidll,ie 'da eJitlrl!açlo: deste grande cancro. Não deem garantia de voto e genuina representação ao 
ba, poi~, razãllafsuma: que Justifique o desprezo d~ paiz. • ' • 
conBu!ta. ou a audfericill'do lIa1z,-que é t~mbem 8 Sr. preBidente, invoco o IIberahamo que inculcam 
unica eqtidade ''Iue ,tem autoriddde. bastaDtepara os Dobres ministros, para 'que consultem o poiz. 
fazer, c111ar ,e conter todas as dissideDcias. Esta e6 NAO é, por certo, proprlo dá liberaes proclama
consideraçll.o; que torna d l m ,is alta prujencia o rem S6 inCatlveis, e'imporem á forçe suasoplniõel. 
expedr.nte qualembro, dcvia levar 03 nobrrs ml- O nrgcclo é da tedo o ~iz, e lIua niaioria aecldirá 
nislrQs.'3'abrtr mão) da p'recipitação com que querem o que julgar mais acerta,!o~ A imposiçio· que que
l'eqliSAr a medida servI'. rem exercer 08 nobres mlDlstros ,é,um ICt.o clamo-

F.sl!ou-nns o nobre ministro da justiça' de força rosamente despotico e tyrannico;. nadá tem 'delibe
m<lior. da neco3sidade de 0110 re.bUrem os fazell- ral; o verdadE'iro liberalismo rt!speiti:sem'jlre as 
dciros l\ essa força maior, sob pena de criarem dif áthei~s opiniões, e. nada pratica contra" a maioria 
flculd" des contra si. e flcarem pel'di<1os. Mas. que dos interessados, de todos quantos teem-' o direito 
força-inaior'é essa 'tDonde vem ella? Em gue con- de intervir no aSllumpt;', em questi'lo. ''r' 
slste' Eu tles!'j.va que S. Ex. tivesse siílo 'mais Senhores. aigo tãortlU,iosamente eate principio; 
ex"Ucito •. NAo vAjo C.,rça mAior. Não é possivelca- que, apezar da convicçã.o'que tenho de que aitou-
'pitular como 18I'a obstmação do ~overno em quel'l;lr trina cO!liler:v~,dora€Straga e' arruina meupaiz, se, 
manter'a-todo transe sua proposta, prescindlOdo,da em uma elelcao livre; a: maioria do paiz ol!tllllse por 

'opinião do paiz. A obstiDlI!(ãO é aeto VOluDtario, é ella. pelo governo· e, gereneia dos consernctores, eu, 
e,apricho, que est,!-rá removld., desde o momento em embora lqmentaase muit() 'o seu erro,abalsar-lhe-Ia 
que o go~erno qUlzer 8er raz0ll:vel~ ., . a cabE'ça. A guerra que faço ao governo desse par-

Não eXiste Cacto algum superior d vODla,le do go- tido, nasce, em grande parte, da convicção em que 
verng, que se pOllsa ·qu'!-lificdf de .força maior. Re- eatou, profunda e aincera, de que a grande maioria 
nuncle o governo a sualml'r'ltiencla, (lonha de parte real do paiz o (epelle. e s6 . o tolera supr.lantada 
8ell capricho, .s~u IImor proprio, e a 8Upeosta força como· se acha pela violeDcia e pela 'corrupção do 

. mator ter6. aesapparecido. e nenhumas dlfficuldades governo. . "". ' 
sU!,sirão. , . Nlo posso, pois conformar-me ·com:,essll altitude 

Não' vejo inconveniente algum, Sr. presidente. a decisiva. imperativa. e terminante, 'que toam allsu- • 
não, ser o amor pro{lrio do governo,_' em que se adie mido 08 nobres ministros elP .. umaquestio gro-
a proposta como JA uma vez disse. Niio se adiar' vissima corno esta, o que é de'todos 011 panidos, de 
'por'certna qUflstão, desde que se aproveitar o tempo todu elS classes da socl8dade: é o maior dOIl despo-
para: 'a conrecção . de medidas' preparatoriu'e con- tiam~lI. ~mpoi v.iolentlim~nte .opinlõell oo.idéls. quer 
!=OmUtantes, que gar~ntam o bom,!txito de qumlquer .~ malol'la.do'palz r~pudla, ou ,se presume repudiar. 
'ldéaquese deva reahs8l' nll matona. - .. nuuca será procedImento digno de liberaes que se 
,. 'Qu9lq?or que 'Ieja a. medida a adoptar-se, traz prezem, e que. sa~bam o que é' serbberal.S6a 
D~ces~arta,menteavu!tadlssimoaugmentode despeza. falta' de ,consculDcra do 'valor de. uma idéa. e da 
Sãl!dtfferentes e variados 08l&eloa de en.carar'. so- Corça do8. que a sustent,m,lIcS o medo e-a fraqueza 
Juçao do~roblema ;mu ninfrUem llrescmde da in- aconlelham tI' lIorpreza, o golJ'ede. mão,e tlldos 
demolia 0, porque prescindir delIa seria contlagra.. esse" me:os . 'sub HerDos e fallivels. A Dinguem, e 
"o paiz~ em ~ governo dados para. cr.lcular essa mui\o me,nos 'ao loverno, é licito j imaia o 'seiuir 
de.peza' Sab~'''qnal seni oU., P6lie nos dizer que caminho semelhante. ' " . 
'6· multo' grande.qUA é immensa: 'mas o gtllJnturn Sei bem, 'senhores, que pronunciando me como 
não.'llóde de r6rmaa 19uma determinar. E' indispen tenho Ceito sobrp o. adiamento da 'proposla servil. 
'savel colher dados estatisticos sobre o Dumero;idade hei de incorrer nOd.esagra. do de alg~ns 'liberaell'; 
'e sexo dos e~cravos antualmente existentes no paiz. mas,lIq elIes 'que me conhecem, sabem que nin
'Não; não'póde o governo ·dispensar esses dadoB, guem mais do que eu deseja a extirpação desse ter
quando o paizUestá oberadissimode tributos; quando rival elncro: e os que bem retlectirem hlo de reco
com a,emancrpllção a despen publica tem docros- nbecer que não:Caço mai~ ~o que. em bem d, mais 
,cal' incommensuravelmeote; e quando, 'além de prudente, acertada e legitIma solução do problema, 
'au,mental-a por ossaf6rmll., trata-se de quebrar a Ir bUBcar a uoica autoridade ,que julgo competellte 
umca. alavancaqua temos de producção e de rendIA. para resolvel-o, e a unica que é indicada, pela JU8-
Me parece ql1e seria demasiada temeridllde.tiça pntitica. pelo direito publico;. hii.o do reconhe-

Além disso, qu:;IIJuer que seja a medida, acarreta c~r que propugnado para que' a nação intenenha 
desral'Jues nos aCluaes elementos de producção, fiO na soluçA0 de$sa grRnde "uestão, propugno por 
'numero de braços, e cumpre decretar os meios de' principias verdadeiramente liberaes. 
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Honro-me, Sr. presidente, ele ser liberal, e li
beral que nunca- transigiu .. nem transllfrá com os 
docmas da •ua crença ; bem longe de eommet&er 
tran1vio alllltll ou at&entldo contra a bandeira que 
siJo, reado·lhe a devida bomens~rem esforçando· me 
para que seja a Daçlo ouvida em. negocio que • 
aaçlo pertence. 

Ne•ta questio dUllcil, outro• liber1es, em tef5os 
bem recentes {em 1867) combateram ena~ ca
mente sua prompta solu~o, mesmo por princ pios 
humanitaries e deju•tiça. Podia citar muftils nomes, 
todos de tiberaes insuspeitos e enthusiastas das 
fdéas santas que_proleaamos. Mas, baat•~me citar 
• Sr. conselhefro T"o1é Bonit.cio: l•relsuas propriu 
palavras, declarando desde j.í que alo 'fOU tao lo ase, 
nlo acomp_anbo a S. Ex. nessa sua opiniio quanto 
ao praso. 

De~is de declarar essenciaes os esclarecimea&oi 
estatls&icos, parl determinar as coadições da medi
da, e dizer que tuio mais ~ marelatJr·tú clg_11s, ~ Jln'
turbar em ve:e tk crear, e que em politica. As soral'tot 
perigotos, S. Ex. exprimiu-se assim {Lendo): 

• Eu, Sr. presidente, tambem sou emancipador, 
ma• emancipador sem es~eoer os _grandes e vastos 
intere1ses elo paiz. (.4p~llfls). Nio quero que a 
emancipaglo, em Tez cte am benellcio, •aJa -uma 
de1111'aça para todos. C lluito bem). -

E' poriuo que me oppooho 4 idéa. Se o nobre 
ministro tratasse de preparer o--teneao, durante 40 
ou 50 '!~nos, e depo11 creue teg_apo_,, .. .., 4• cama-_ 
ras e d1sses•e: Decre&em~t4 !l~·--~pa~o._.do• et
ernos, -eu seria o primelrq t:_;liemdlsitr. ao mfaistro 
e dar-Jbe e meu vot•J, (.4jofd(oi)~• . ' · . - _ 

. lá disse que aio vou :·tao lolip;; almejo, porém ___ _-:-
que se -faga- o beneficio com a ·menor ·somma de _-'i--·· 
deagraças que lôr possiyeJ, . para o 'lU é preciso. ' c?:.'i. 
preparar· se o terrenc;». Sei que Mm aprijldOI 'aâtlf~c't -:. 
se rarA cousa qae sa&asla_ça, mas entendo gu:clevem _ ·-:,· 
ser decretados os sacrifrcios peJos que<:-Cif-~ de . 
fazer, JK!los interessados, pelo palz bite&o~ Qí8 iín~ 
perta a desappariçilo de um ou mais gabinews, se 
assim fêr de mister para que o paiz se f1ça ourir ? 
Ques&lo maior do que esta e que mais possa intluir 
sobr~ a sorte do Brasil, nunca occupou a attenenção: 
pubhca. . · ·· 

Teabo concJuif.lo. (Muito r,em-). 

e·-·,.. 
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·. - ' ... ~- . ~- _.;.:.--

,-_ :~ ... ~:· ·. 



' ' 

·-

' ' 
,..;, l 

D1SCUR·SO 
. PROFERIDO NA .S~ÃO DE 14 DE JUNHO DE ·1871 

PELO ExM~ :sR. CONSELHEIRO 

·viSCONDE no: HJO .. BHAN~O 

: (PRUID~l'fTJi Do CONIIBJ.BÓ) 

e ..... e 

, 'S~~, presidente, eu uáo teneiouS:va volta~ a ~s&e ~IJ'ensa SUppôr mesmo .que Umà prop081ÇilO enUD• 
.,debate, porque estava. persuadido de que tinha: cfada ·P.or membros desta casa J!Odesse ter a inten

.. cumJ?ri~o o meu :d!'lver; mas o no~re senador .. pela; pão ou o caracter d~ um~ calumm~ •... · .· .. , . . . , . 
.. pro.'t'lDCia da. Bah1a~ o Sr. Zacarias, demoveu:m.e,, Eu realmante DilO t1nha '«:oosc1eDc1a de haver 
:d!Bte eroposito, . obngaod•••me agCira. a d!ll':expJic. a ~ proferido .expraSIIo· alguma,· OU feito gesto que; PO• 
çoes DilO sá a ·S. Ex., mas tambem a outros illus desse ·· o~ender o nobre senador pela Bãhia. : s~ Ex. 
tres .. membros desta casa... . . . / . , ipterromp!a-me. hon.tem •... quan.do eu P1'9Curava fi~- · 
.: Se~u.n~o o. nobr" seoa.dor, de. p01s _que .uumerecJi. mar a verdadeua .mtelhgencJa de um_ projecto, . 
·d.ameote me acho na pos1ção que occu,po,. tenbo:m!l"l vindo,da camara .. dos Srs. deputac;los e~ .1~, a rea· 
:~~!)de tom ... , . · .. . , -:· .· , ; pei~o de estradas.de Cerro;_e como o nobre senador 
,,. 0SR.Z.U:4RJA8 :-0 ,immereoida.~ente,é".de V •. Ez,i Jl!SI&tia,. ~Dl sua_SJDterr~pçoes, a1ft~aDd!) O Contra-
: ·. O Sa. VISCOMDB uo Rro BRANCO (presidente do don~ 'f!O. eu decla~ei. q~e nao podia admUtir •: denega-
sllllao):-... tenhofallado·a·linguagemquenão•éa 9&0 ··~· ,', · .. ·· ··.- ·· ··· · · · 
dos pobf!3s·mortaes, ql!e SQ, póde .. cabe,:,a ,,pes1oas OSa. ~~c~Ju~~:-•. : tole~ar. . '·· . .· '· . 

_que .~llteJa~ na altura do nobre ,s~nador~ .. , . . . ' . O Sa. VIICOKDB u.o R1o BRANGO. (pres'itle,nte ·)lo .. 
, ·. ~Eo confesSO' a V. Ex•, ~~· Pl'!SlcJ~n&e, ~e •. depo18 o0n~~IAo:- Nio se1 .se usei dessa palavra ;,.mas se 
·de ouvJr·.çsta o.bservaçã·o·, .tomeiiJl~do.de !.aliar,. por use1 , .. ·nip :tem, aent1do. ofrenlliYo~ ••• nlo ., podia 
.':'cJlie 'auppunha que, emb.ora ••sumas veze1:me ex~ admittii ,tolerar, que as. denegapões dõ. nobre s.e
·prlma COm aaimaçiio, ." guardo: .. llemp.. r.e .~OllSS, ali at•. Dador a. JDraiauem O contrario. ilo · que,era. 8Xpl'81110 
. tellÇÕO!'•'•nuacio-me.com· toda a'~Zia JE&ra com os .e·çlaro no. projecto, conio pà1sav~ a demonstrar •.. 
. meus, ~.l.lwstra!los . collesas •. Cifpo,e~d~a.) ·, não.· pOde · Creio que.ues&as ex. pressões nlo existe· ofreása ·e 
llelxar de .. sorprender.me que • 8 ce_nsura P~dise do portanto·· a ·historia ae Xia&o V na'o veiú · a pro~' ·o! 
nobre senador, .dello que tanta lijlerdade toma no . . • · . . . 
exercício de ·seu direito nesta tribuna: e· que aiDda Dto, é·ma~ appbcada. Espero que tambem o no re 
ha ucos dias, posto que por bypot.he~, qualitlco~ se~ dor Jl!IO .queira. ser o nosso. Napoleão III, dan-
delaiumaia uma. proposiçao eaunmad.a ·pelo uob~ do nos o dlaJ)&s_ão. • • • _ 
•enador pela Balua, o Sr. barão de Cotegfpe. ó'ó : ; o· Sa; .ZACARIAS: - Napoleao III,. eu' . 

ô 's .. ~ ZACAlU.lS =--S.eria· calumaia, se não fosse' ' o 'sa. 'viSCOMDB DO Rro Bl\ANêo (presidente do' con-
. proferida por elle. . · · selhu)' =--Sil~,: senhor; po.-que.elle ne~ se·. esque~u · 
- · O': Sil. v1scin~iiB 110 n10 BRANco Cpretidente do de dar um diapasão para as suas mus1cos officiae1. 
·couellao, :-Cólidicionalmente o. nobre senador 11- O nobre senador nllo se limitou a encontrar WJia 
gorou·· essa ·.proposição '.:omo · calumnia ; ora, peJo offensa, que suppoz que eu lhe tinba feito;· encar
rigor de cortezia ao nobre senador, seria uma grande regou-se igualmente de tomar as dores, e is&o já 
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pela segunda vez, por outra supposta otronsa minha O SR. VlséoNDE DO RIO BRAKCO (presidente cio co ... 
ao .iUustrado Sr. Yiscende de lta~orahy.. ' , se'ho):-Eu disãe em aparte, e creio que o nobre 

O SR. ZACARIAS :-Não disse otrensa. . Sr. visconde de Itaborahy nem ouviu... , 
. O SR. VISCONII2 DO RIO BRANCO :(prmde"ee' do O ,SR. ZACAIlIAS :-Mas eu oavi. 
conselho) :-Se o nobre senador censurava o tom' 'O SIl~ VIICOKoB DO RIO BaÀKco (preaiclmts tio ClOft-
com que eu ousava responder. • • ss'ho) :-••• eu disle: .Já temos penNdo, Sr. vis

conde.» Mas, houve um curioso que no. :!orfl4' do 
O Sa~ 'ZACARIAS.:-N~o disse ou.vâ.} , . OOMflls" .. o'tscreveu .logo. queR &lnha prorerido 

- .. , . estas palayral com ;(0;t;G. e o Dobre senador lncum.' 
, O SR. VISCONDB DO RIO BaANco ,(presidente do biu-H de ,uiYAr elta. rorça, porque recordou o com-
o/Jonael1&o) :-Eu não posso r.prododr'o pensamento m1lnicado~:doJofona,., I , 

do n.obre senador pelas mesmas palavras de que elle Sr. pre.idente, o nobre Benador não 8Ó viu neste 
servlu-se. , . ' , 'meuaparte,otrensa ao Sr. visconde de ltaborahy,mal 

A yaidade, Sr. presidente, créioeu, nÍio 6 um 'd08 'até Calta··ile 'loodesti8., 'Pois, senhores. um ministro 
,meus mais lIalientes deCeitos. Conheço muitos per., q,ae linhadesust.enta. resa proposta perante o. senado. 
sonagens aliás de gran!le merilo que peccam espe-, It~ "prova de immodestia. se_a houvesse conlide
ci.lmente por esse defeito •.• FalIa em geral. e fique,' railo bem e previnido as objecçoes que 811a podesse 
,pois, aS8tln~do entre nós que devo ter o direito dE' encontrar' A idél em queslão 6\ de tal ordem e 
exprimir-me como poder, no tum que o meu orgia ditBculdade. que, se não por neeelsidade, ao menos 
vocal na occasilo permittir, e segundo o inleresse por modestla devessemos re~onder: tal idéa não 

, do debate; nunca"'entra. porém, n8' minha intençlo nos tinha oecorrfd?;. não podemos, nós. ministros. 
oft.nder a quem quer que seja; e, se 'por menol ~nuneiar aind!l um 1UIZO a resp.eJto della,ne!D mesmo 
adestrado ,no uso da palavra do que o nob1'll)nmá'ilmjulzo J)rorisono, que fica sujeito á ssbedona do se-
ou qualquer outro de meus collegas. escapar-me ex- nado' . 
pressão que p.reça otrensiva, tique subentendido Decididamente estamos na êpoca das cartezias e 
que elto\! sempre prompto a retiral-a. e a expllcal-a das modesuas! Se o poder executivo, no UIO de um 

'do modo mail sausfactorio. direUo. apresenta uma prflposta, ralta de corlezia 
Mas vamos ai supposta oftenaa ao Sr. visconde,de para'com a eamara! Se eu respondo ao ~r. vilconde 

ltaborahy. incidente no'qual o nobre 'sena.dor tocouj ae' Itaboraby, e declaro que estou prompto .'\'8s-
'pela segunda vez. " . I ponder sobre queBtio por eUe siJséttlda,rifta 'ae 

O SR. ZACAIlJAS :-E hei de tocar terceirll. . ~ modestia! llfão devem 0lministrol1er inieiatka. 
. nem juizorllrmado, e sIm pedir tempo para 'J'é1l8'do 

O Sr. VISCONDB'DO RIOBI\4NCO (p1'esi"mte do GOn.: e estudo! Ora, realmente ,é uma 'quadra 81ta bem . 
88'''0) : -Pois' lIeja assim. traga-o á baila ,quantaal excepcional I ' . ,.,.., ' " 
vezes lhe aprouver e verA que esse incidente não' Senhores,' quando o proj8'cto.' entrar em ~,~ 
tem a sfgnifIcaçlo, o alcance que'lhe.quiz dar. . i cus<lo. eu manifestarei o nosso juizo sobre a~6a 

Q·Sa.ZACARIAS:-'VOu tomando nota das expli~ que IUggerio o nob}'t' Sr. viscondede'Itabo,.Jiy,. 
iiilç&es. . ' :. Entretanto. não vejo porque o racto possa preoe-

OS S L 'Lo ' A' "i 'lo é li d ,cupar tanto o nobre I8nacfor. Oincldente a'qUe 88 . R. I VEIRA. BO:- .pos ÇaO me n rosa·'. referiu, repito, nlo. roi.ralta de mCfd8ltla, nem foi 
O SR. VISCONDE 1).:) RIO BRANCO (presidmts do C:on-f ,tambem descartem de minha parte.. " ',_ , 

8e'ho) O nobre senador; o Sr. visconde de Itaborahy; O SIl. SILVBlIlA 'Loao:,- Foi sd'.'rep-re. salia. 
quando r.nou para dar uma explicação IObreprop~ 
lIição queenuncl6ra.o' atino pasla'cfoarelpeUo . do O SR. YISCOND. DO RIO ,BàAÍ'(co(p~ •• itle"'e ilO'DO"
eDfpre~limode quo trata a proposta ora em discul-: a,'ho):-8r. prelldente; ,o Dobresenadór,pela 'Bahia 
.10. disse,rerenodo-se li emenda otrerecida' pelo tornou a lalistir. em queopenlamento do proJeclo 
,ministerio.que .otar'ap';10 adiamento quepl'op4z de 188' era ogueeUe 'radiuiueprocurou "expUêU 
'o nobro senador o'Sr. 'Zacarias, e que eti impugnel~ long.m.e~l8~'Pr,etàndeu .alnda delllonstrar que a' p*-»
se não hoove'le S· dllc,assão. porllue deBejava dar ~Olta ,do :govern/) .6 cogitou da eltl'ada 4. rerroéle 
tempo ao ministerio paraconliderar 18 convinhi ou;l'edro,lI". O .nóbre ,senador dlsle i.SO como .,tri
,Dão,'modiflcar a .emenda de modo a conceder autori' buinílo '«o ,miriislerio' de 1'6 de JulhD 'opeJllalll'ltlRo 
.. .çioao gov'8~no lNlr& appllcar dos empreaUmolul&lJ de ,não c.uldar ,do prolongamen~o dasoutras;eltl'adl!.s 
mamente ,contrabidos ,aquellasomlllll, em logar de del.rro. . . . " ,', " 
controhir um novo emprestimo. " , ,; ,O SIl. ZAÇARL\8 :-0. Sr. barão de Cot.egipe, á que 

.. Creio que o nobre Sr. visconde de I&aborahy.ex-' roi bem espboito hontem. " , :' " 
~rimindo-se deste modo. usou d.euma rormula de' O SR. VlSCOItDB DO RIO BRANCO ,(pr,aident.;clo,oon-

.' 8n9volencia 'pllra. com"osministros;'$mquarer; a61ho) :-0 nobre senador recorreuao,texto!dO.iPh»
lltilipor que elles'viessem d8lprevinidosparaeltEJ jeclo de 1864. mas vendo queesle texloilio lhe ra
debâte, ou eareceslem de muito tempo para 'conside.; vorecla;passou aos discursos proCeridosna outra 
,rar:aquella 'idéa.,. Icamara.u pretendeu que o projecto vindo ao:senallo . 

O SR. ZA.CARIAS:- V. 'Es., porém, não aceitou a! devia serenlendido, niosE'gundo a llua letra, aUis 
benevolencill.. i muito I!lara,mas segundo 011 commentll.rios qu~ o 
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aobre senador e alsuna outro• · membro.• da -eamára; ~CfiP.IBOra Qlltrar: no•' lundamerdoa: d~a.:l'eiiOtu· · c 
•doa depu&adoa ftzeram,- quando esse proJec&o·folalli. Çl& dai .c:amaraa e do soverae;..: ''': · · · : ·.r:' :·.;::c' 
dfacudilo. No profec&o,•IJOrám, estA etpre. 'IO•e-afa-1 .,,.o·aoJ»re·.,•aador :Jea·aol!·· alsaa• di1CIU'IOI:f1.• 
pem o punha em du~a. que a e•b'aílade ferro• de, you:lêl'tambem~·alpaa treo!Jati; de .um·dúea1'80 do· 
D. Pedro IJ, aslfm como as•da BabfaePeroamb~eo.i Sr• Cbr.I.U.uo O&tolli;· IIIJD;..duricJa,o etplrito:fJ118 
deYe ser. proJoagadl' litfl' ~ ~o S,; 'Fr•n~seo .. · · · · ' ·. : . toa pirou! o:,prol:cto clluamar• ·t.e~poraria•::Y$mq! 
. O nobre aensélor.· apreaéa&eu-ae. aeit~rdéba&e dl-· o.queieUe, au ridade.muito.cora:pn,ate, .dú a..-

d "''"1 · · .1 ...... ·4 · - 1a.a~ . · · · ·•· · 'ld .. - . 4 · peito da estrada ele ferro de Pedro 11. O .que ·18Je . zen o que. ~ o, .p,rq.~ ... .., . e ...,.,, :~•11 - . ual, P, entio:dlfl8··coad8.1111la alo. a6 muicaa:dae oi:)JfioVõea 
-partfdo.liber:a~,, .IU&~r ,dO projecJO, DiO ~ reaol_ria, ofreteeidaiCOntra. a; pi'Of*&a ·aa 1 :pn118Dt& 1e1iio 

. r~~~Toe~~ lrJ:l:Q~~'!,:Oaae:e~:IIJ:.de:~l mal aiad&o.ÁI'4U8 ou;rimoi·O'aDJio p&laadO. {LI)!;. c :' 
1 d te. t d .. 'd "'id _,_ · .,.:· · ·· t'· ~ '• · d : < • OSrõ:O. Ottotu:-Acradi&ava. Sr., p1~.... · .. , 

. po a 88 8 88 u 01 1e ec e ...... el! .. o CfUa a, ea_.ra .•; •que •obre ~a quea&io llea&a natureza Dio<batfedà 
que deY(!Ise ter a Jl~fer.,llcll ~ra.,ch~s~r 6quj!l}(t rio.; 8 creio.:nio: ha, dllll :0 pfaiões . 114 ,cua. C.dpottJ8.} 
· O nobre aen,dór. nio p6de .aua&ila&ar ·eata: tbeae.; Nio hanndo .dlve.rgencla de ~recerel,':peuay&•eu 
O projecto de: JSH.dá. como. rnolrida ;a ld~ de que? que o: proJecto .alo acilfrell8 bóje: dilcullip aJSuma. · 
u tre1 esiradaa, a que aos temDI ·referido, deyem~ " A. que1tio doa. mefol :. ; •a .queatiocda pretereuala . 

-.chegar.ao rioS. Franclaco~: ·.' · •. · .. ·: : ·· j ea&N•iliYenulinhaa: a doa principio•' que::deYGID 
· O nobre lenador tanibem dizia-nos·~ o·P.,a~a-: reser as ·conceaaõe•;· çomo 'seJa··· a iperpe~~~d~de,_,oa 

· mento era que da M&ildoa leitOa ~eiaem iii camaraa 18mporariedade. a adJud.fcaçlo 6 iadua&na:•píirátbl, 
para que 98&18 'delfberasaein sobre() que 1. e devera; ·a ·base daorgaalaaçio:dll CODlpatllliaa;::a.:.pranliiÍ 

· fazer.. . . .. . . . . · ... · · . . ·: .· . · ·.. . ·.: : : ·.·: • ·· ".. : de juroa: r a~~~. a&io .da• :ven. da. ao .. Ee&ado da. eivada 
: . . · . ,.. ·· . , · ... · . , de ferro de:D•:Peclro II, e pol&moJ.1Pea&e:;a,aJsuma 

, . O Sa. ZAC4RI41,:~Nio. le.n)lor.: ll ~me.ada, fol.gue: .compaahfa:-eltraogefra; aa ·quelltõe1 :eonnexu como 
apresentOu. a fcléa de virem .. os ,coptra&oa, lia, .cama-: a da .. nayégaçlo :do .Jio S. ·Francilco, tillbaaltaeu 
. raa; a emenda n~o é o .~»;oJecto. . . . .. , , .· . . . , :cabimeoto· na.;. 1eguada: d~cuaaio1 ~ado \ae~t••• 
. O Sa. ·-VISCOl'fPB··DO .Rro·.Bu•co (Pf'leithnte ti~ :das .diaposiçoea ,correJatiYII;..·.DaquLYem que:alo 

fOMttllao: -Maa·o·nobre senador:queria.lab•d•ui~ coptaaae eu:Hrcbamado·a-:elta:dfiCullào. :i· : :.,·: 
ena•• idéaa. ao que ·escaya·:Do proJecto. Depois qu~ Obrigado, porém, pela.l'&ferencfa obaequioaa-'fllle 
reconheceu qua.o. pr.ojectonió:oontinhaseaíelhmte :a .. mim ,fez o i.lluatre pre. opinaa&e,.Dio .. defsaref 
reatricçie, en•io ap~llou para 01:commentarioa que de acompanba1-o, e;:qbora succin&amen&e. :pu•: .ser 
,::r&~ssam eooon&rar~,~ol.aa,aaM·d~~~m~atempo- ~e~~~·~~~&o_d~~~:· .... ·; .• ,~·<i·.~:/. 

o Sa.· Z4C4RJ4S dA uria aparte. . . -: . . ... . J J '. c. o projecto das aoltrea commla681, . dlae. :o 
· · . . . : .. , . · .. . . ·nobre depútaclo. colltéal um certo espirita de to«re-

, O Sa. · Vlscei!rD• óo R1o Bú.l'féo fpràit.fe~e .dd ·culdio, .. cauaa porque·• ~reter por mais ·de .... a 
coruellao) :~o ar&lgo é expreaao,_au&o~ll o ~t:ern~ -:vez tomaaae a auYemJI:.OrJuno., m..a .. the1e. qtle.o. 

·para ·contratar oa prolongamen&oaMm mais depea; nobre deputado pre&endeu demo~&rar. ·· ·". :. , ... _, .. 
aencfa da a818mbléa ·pra I. . · · : · · · · · : Acolll)ta·nhaado cada um: do1 argumen&oa :qUe o -
· . o· Sa. ~i:4ar•s :~nepc;i1 ao. e1&udoa· feitól â' re1.i nobre deputado deduiu em au.-ea~çio denuu 
pelto daa &rea' ea&rAdu . · · . · · : · . : &beM. ·a· ftaaUerei exposto 4 ceaaal'a oa: moti:voa tJIOI' 
· . o si... naaol'fair ~,il;o Burrao (IJf'mcl~;. 4o ~ ~up~=t:~r 1:·~~~.~, ~~~ ' 
nllao):·-E o primefro;profoapm~n&o de.que•fall•·o ,1empre .oa ;aeceuidade de: eatudot; •·.decnlaaa;~ 
proJeetof . " :· · . , . . · .· . · · · .. , 1• artflo do projecto 8Ut!l,e~ttud~UID•lll'P~~ 

' .:·· O.Sa. ZAC:ARblt:'...,;,.ErtJ ·por eue. que dcma co- .mand~ que ~I! uaminem. &ecbDJCS~en~·.fiUil,Nja 
·maçar.· . · · · · · · ... , · · ·. _! o mellaor, p:rolongamea1o de .~da_uma.daa.ea&~~· · 
. :· 0-.Sil. vracol'fo•: ~o. -Rio llul'fco .fl)r~._,. elo coa~ de. teno,Jl. ,d~dal e ence&ada1!· e ~uaea --~·.a• .· 
1elho): .;:.. 1~a&retantO,: • iUul&raéiC)a, aena6~ que novaa.UDJNI ~~.~~ co .. a"6.rn_dec.re~ •. e ... todavia,_ :d~ .• 
impugnaram a J)roJIOI&a, eomo ~- ~apr818Dtafam ell~• ~e. ali~ -~"~"~r..que ,au.dO eiW por -~~;di . 

_raea&e debate? Pre&ead.eué:lo. qu~. a. ea&rada de !erro . .,m coatradfc&oriilmen.te .,em ou~o , ar&f~. "c,~ 
cfe' ~.IPedro U nlo daria ebegar ao rio: s. ".Francleco · ac;a. _•o. _no, ·d.~eravo.l,~nto. ·de. saes · .eat.udo_• .• .. : -~ 

-qae eate ·deatlao compete A·'da Bahta·, e;~·quand~ .uhecer qua,l seja o m~ll•or .prolong!lmea~e.al· 
·mufLo, .. &ambem·tl,'del'ira'am11uco. · ·.. . ·· ... ~ ,ruma .dâ1 eatodaa de .ferro ac&uaea: pa~ .et .. ,,ifo . . . .. . .. , . . . . . . . . . . . , s •. ,ll'~ancl~ •.. a.,. . desde. ji:, o governo a_ut~4o 
· O Sa. S41l4JY4 : ~ l!:l&amouaaJI ~dlaataclos •. • ; ,p~a coD~Ilt.ar 8118 ,prQiongaJ!len&o. •. . . , ,:: , ...• 
. ·o Sa. vJscol'fDB oo•RJo BuKco(p,oilritlett.,'Cfo:~ . •A con&radfc.çlo,,por4m,. u.ao exü&e, Sr.,~~-

. 1elho).: .- I1&o '4 que~llo que e1il· ha. multO :re10l; . 'te (~aP.oicados)i e perdoe~me o. nobre ,depu\a'di);®e. 
vida.- · ·... · .. . , . . .. . . · . . . llle diga que,. sem o querer, coafundiu es&u~otle· 

o Sa ZACA.JuA.a•·~ 0 pontO 'oblee&ivo' · · : :chnicoa COIJ!. estudos commerciaeiJ ·a. eC<!Iio~i~h··oll 
• . •. , • • . ~ • ,.. 

1 
ao menos nao a &tendeu bem para .a d1e~n~o .que 

.. O SR. vrscoMPB ao RJo BRAl'fCO (preridente tio con!". :se. dá entre ·estas du11 ordena de es&udoa; doi, quaes 
selho):- Cada.uma des&aa,tres-eittadas daha o di:. actullilmen&e depende a decretação de novas.eli&radaa 
reito de estender-se até ao rio S. F.ranelsco, e não e· de ferro; • · · · 

\ 
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,«Feita ~sta distínc~~í ii. oontradicção deaar"arece. sU.m I!UaSnllDcà se sentará no banquete das gran
Em'relaçal) ás novas ' l1nha.,e á carta gera ,li ... Iu-' :del,naçoel),é de toda acoQvenienciaqueo corpo 

; turas' fllS ferreu; em quanto· o problema ·Ie ,conler-ileliB. la Uvo aprecie 8 ~ueatio ,PCl~ todas as sual facal. 
v8nestes termol: alnlllosi pó.de ,dizef-.e " e: mUito)' que· OI ,eltudOI.' de. toda a, n.tureia . i. 0lt1tuidoll pela 

'bem o diaseram 8S" nobres commi.aõel, '-~tudo a.tA .governo: lhe: sejam'·sllbmettid08. '.:'. "., ,'. ( 
por esaminllJ'. aI? ·.menolol Gstudoacommerciael'i Portanto, .• ,~rto ~ que ,a respei~:dll: ell&rada de 

. ecooolOiooI;, ,po11tiCOS, tecbnicos, estão por·' COIO-.. Cerru, de~edl'9 1I .. queB~,,() aquI suscitada ,elltava 
"pletar, •• ' .:' '. 'I." "," I' •• " . ,I .J:e~ohida:,eUjl8lltraéla~eVla,ser, prl)longada at. ao 

,'Ir,Nlo seria de certo,prudente decretal'Já. no"as.e~o S; :franclaco;',Na,op1nilo.'do -8r • .otton1 j6'hllvia 
.grandes lin~as atravessandl:! () palz.comJlromet~dol :Qi,ultOldlld~.;. f~I&4,.aril, {a6. o~:','estudol .technicolI • 
grandescaPltlles sem poslulrmos OI, dallo.precIlOs, Estes' eatudo •• ··po.remiestlo·feltua. pelo menoa até ao 
para apreciar I! preferencia entreellaa linhas •. Iem! pOIl~em. ql,la a:emenda':oll'erecidai l'ropc.sta limita , 
col!hecer aproxlmada.mente o seu cuseo. aempod~l1 ,o IlrO~ODiamflD~~.,' :.,:, ". .' , ...., , : 

:ajulZar S8 os bene~cIC?s, por· el~a.prometC!doa bem, CreIO, poil, que os. ~obre:s 'senadorea aprelilentl
'COIII~nsam os sacridClos que, cXlgem. (ÁpotadI)8~) D, raIO '. a BUIl impugoaçl~· '00 .proJ~cto· ,sob uma·: face 
, Ir' Se, porém., em vez daquelle p~oblema- gene rIco.! :nQva; que: eU8II,proprloaforam. obrlgadoaa aban
Itratamos especlalmente da convenJ8ncla. de Jigar ao. 'doQarno :decurao do debate. :-Qulzeram'. condemnl~ 
oceano a navegação do rio S. Francisco, diverso' é d a estrada de lerro de D •. Pedro 11 ·a' não chegar; ,ao 
'ca.so~ 8 diYeno f~~ o procedilDento d!anobres comi rio: ,',S.Franciaco .. ;:;mal :r"Co~beceram.que : nlo 

, m1l10eS; sem dunda para adecretaçao desta Brande; haVla.razloparalsto •. lIue, a,estradsde t'erro .. de 
via 'de eommunic!lção ·nlo. são 'necessarioa n.ovos'. D .. Ped~o .. 1I póda ir "liglll'-se. ,80 rio S. Francisco 

· estudos commerela~s, 'novos es~udos eooDomloos,; B!l.m ,reJUlZo das outras ~~tradas de ferro que se di
novosestudos'poli~cos. D (..4 po'tJd~ •. )_ . 't r1J8~ ',mesma. via,tluvlal,.,e qu~, .. 2elfl contrario. 

" .« A. convenlencla desta communlcaçao' está em eate8 tresprolongamentos 'se combinam' entre si-per
todOl' osesp~rito., ha 10'!.BO~: anno~ arec~ama IJ paiz!fei'!me!'te, ~ervem a~:!ly:~t~ma d~ nossas commuÍli, 
(muitos apo'lJrtos) a necessldadelndechnavel della: eaçºes InterIores. (Ápo",lIos.) , , . 
tOdo .. 8entém~ (Muito bem). O queCalti1, 'pois, para.: .' ·Yal,.',Sr •. preailienié,eu'tenho:ainda-.empenho em 
qu~ seja decretàda~ FaUsm·os 'estudos technicos; desviara cenl!urll gue··.o n,?bres~~a~ol'. pela '. pro

. uOlcamente.·~D (ApOJad08.). : .' " .. "";: '. ; vincia 4a,Babiato.Sr.,Za~rlas.dlrlglu ao gabinete 
,. c'Conseguln temente o pr,oJ,ecto,' com mUl!o bl)~ 'de··.16 de' Julho ,quando:: dllse~ • _A' pr~posta tal 'como 
. s6n80,com toda a razão, InlCla esta declaraçao; a li.- 'a.· apresentou:' este, gabinete. 080 cogitava. soaãoda 
nha dê oommunicaçà" entre· os portos do: 'OC88no e 8swadade. ferro de ·D. Pedro lI .... , :..... .'. 

,nav9gação do, Alto S. Fra!lCisc9 deve !ler .c0D8id~Ac8S0 dedllZ-se daqui que não n08. mereciam 
:rada'decretada, e'fica autorlsad~. nma :vez que oí' attoação as outras estradas 'L :' "', . \, 
-eitudCls lechnlcos· convençamo governo,' 010 "só d8 O S Z ' . A' ,. .,' ta'- 'i li' . -
.' quaes 'sejam'! as melhores direcções, como, do" ' que' besta R~, ,~caJl~~_~. ';, TT i ,-: pr~p'0~ (C; oao : Aa r-." l'~nao 
"cabe o.mêlhoramento em nossas:faculdlldos'o··'re'::,," .". i,';". ..'1' ',' t.,·· .,.,,: -. :'~ ;.' ,':' 
cursos. » , .. , ',r; ::I. " :·~.,::; .. O SR~VISCOKD" DO RIOJ~lUNco'(pr6.id6fl.~6,~o,c:o,,-

,. :.Eis, pois. 1J1!8,O ilIustrado ,Sr.Christiano Ottoni: aelho):- Mas, s8.a propost:.a~a~.to~de a este., lerviço, 
::dlva;~ómo'resolvldo o 'que, aquI se 'apresentou como segtl,8,:,~ ~ue .o~, mlll!s,tros .n.a!l.coB.lta_s,9~m'.dal!~utras 

.; qnestão.; sea estrad11 de ferro: de Pedro 1.1 tambem: estradaa! E os. artIBC?" add~tl:vC:»,s,n!,-o.~!t'reCêrJ~m,a 
· poderia IIspirar a honrade:sE!r deB~nvolVlda,'at§;.o ell!ls~ Nã~ S8 davam clrcumstanciaa espêcia~s arei
"Rio S. Frallcisco~ E alle' ~Ol' precl8O. COIOO 'era de peIto. das 'outras eltractaa,laléll! :da', ne~.sid~d~ de 
'esporar,' a'respeito' dessa estrada,"como ·ae vê, da ·estudoa.:'tADtea de'tudonlo,con'floha yenceras'dlm-
,l8guinte.passagem .:' (Ljj)~' ":' :':'. .' . ";! culdades que oiferecem as emprezas aC'tuaea't· .. 
· -.: 't(' '"O: 'S,.~ C;; :Ottoni i _:.'A' existsocla iJ~sd6 • À 'de ..' Maa vamoa vêr aa,Q ,nobre lIeoad,o,r, p~oce~~u ~m

"úril: ;vast()' commercio'f1uvi:al~ '. sulcando em 'to~aÍl as pre de conformidade ,com esta sua censura; 18to cê, 
,':~~~iões' aJgu!'Das .. ~ElI;ltEl!iasde:lllg~sªe;·ri08 na~e+ S6. se,mpre e~teadeu g~~ •. faHa!ldo::sll ~:a ;,?strada d~ 
· '8a~ela.; .eaerv,lI1-do:·a m81s: '~~'11m ~lhao .. c18 :l!lIbi" ferro .. (le D. Pe4ro .r., ,0qP!'~~nél~se .0 proJoQS:~ 
·'.tantes são Cactos da maior' 1iotCirledade~ A' "ál'a mso,to .del~. ,era p~ciao ~e.d,l~, a.,?_}~es~1) tempo .,0 
" ""·b"· l' "d ,., ..... ã ," ,', .A! ~, dAsoutrasealradas~ . ',"," , . _ q~~~I"!l0 ut,a e co~munlca.ç o en.~r.~este pequeno ',' c:' ,", ." ,.:: ':;".' , ': '.'. . 
'mundo' mterlor'e o com. merclo marltlmo é .tambem , ... Erao.no.b ... r&..seqador cbefl.e. de.B. ab.toeta.quan. elo 

-.:v~ritl~da.· ~ , sabida. ,1.: pe.cessid..adé, ',a' 'alt~ c;ori.ve~ nll .falla do. ~no, da selunda. a!'lIl!Ão ,de .186(,re-
: .. Dlencla· de !lgaJ; ~s dua.s Il~v.egaç!les p'or .. tr~lbos de commend~u.se o" adiantamento: daa.-:ea&radaa, .de -
· ferro, . serVlndovastoserlcos.centroade producção ferro. VeJamos:ae falIaodo,aa est.rada de ferro de 
.intermedios, está na consele,ncia de todQs, •. Esta li~ D.'· 'Pedro:II~ enteDdeuqua~ra~ob~igado a fallar 

'.',nha:póde ser decretada. ; convindo sóme,!te.por bem ,tambem. aaa outr~; . porque sao ll'ma8e,deve~ me
: 'da 'melhor .exeC\~s:ão. que" antes de 'adJudicaI-a,' o recer o'·ml\8mO cllldailo; por. olltroa term«;ls, ve18 mol 

governo se' bablhte llua Julgar do custo. 'e para se quem. deixa de ~al1ar nas outras lncor~e: .na 
, assign81'.lr·a ~irecção, in~tituindo,os estudos. tecbni~ censuradll,nlo:<;9,Dslde.ra1-:a~,dendamel;lte. (LI). 
· co,~' necessan08.. , .' .: ...., ,.,Na ordem Ilosinteresses materiaes, . é digno de 
: 'Tratando-se, pore~, de novas hnhas, da. rede 'vossa particura. r attenção o prolongamento'da elitra-
futura dos nossos cammhos de ferro (porque' o Dra- da: de Terro de D. Pedro 11. » ..' 
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Nlo ·•e fallou 1qui nas outru ea&radas. Lop, pela ~lmea&e dolla&ereÁIII •o·Sall NIOoJtltlate_lltói ·~ :::: 
JoJdca .. do nobre f8Dador, elle ~884. .n~:era fnora-.. ra(ail&erfo .de.l6 de Jalllo eaelilfldiWrjo_:;a_.. •·· .. ' .. ; 

.· .-el4• eik'ada~ do.Nor&e.. . . · · . · · · ·.. .que IUI&eata a me1aur' pfOP!M.II,Grlp o ao•~·;>'::-, 
o Sa. Z.t.I:AarAI :~li.·estava de~_aado:J»9r.le, . aore~tacpa'f'e oea•ura•: • O_Norle•d ~:~~.!.:; 

o prolon.samea&oque devia&er.·e•&a·.eptl',àd• de ferro .Nor.&e é.dela&leDdldo•~ como......... . ....... d,•JI .. llóo-.;: .. t. . · , • .• · · · · .· .. ,,. · . ,. · . perfdade; ·que • procura criar ··~O S~f·.~--.::::··~· 
O Sa. S.t.a4J~A .-E ~io !'1'1 dll~~ll'l.t.·· .. :. trata'f'a~ ac&ualmeate .radft de prefenacli~ 1110 u.-. de. ;_:'; . 
. ·o .s~.:.vrsca!'fos· f!O Rro. Ba~wco ~(pr11Í41f1Jte tio :reYeJ'&er.tambem em pro•el&o1lo Nor&ef-:CIO.ao••o, {:~ 

con•elh(J :).;...Ore, Sr. pNI~Ü,a&e. •• ' lll .... llll&e. ou• sovemo alo d• .... a ~&o .. proaloYer o ... •ol!f• ·. :·:;.': 
:- Yir aaotae1~1. esplicact;~•··Na l.llla 4o•&hroao tra• meato.daleltr•dal deler1'0 .Uia&ofPIIIIo for.: .......... >') 

ta se.· exclusi'f'lmen.&e ',.cfo · · pi'C!Iitasameato· da estrada •eJ, e do modo mail YaattjOIO, alllla para. o -'NOrte .. · <' 
de ~erró de D. f'edrollo nada diaendo.ee a re1peJ&o da• . como para o Sul do Jmpeno. · · . · . r, . ·, • :· '. ·, : · •{:) 
outras; e o• nt•bre•. eenadore• •sora dizem ·que fi .· E' píec11o r»ar de parte 81&1~ qDeltiea 1 alo ,faG&.•,.-•j,<~ 
protonsamea&o- nlo ,era p_elo in&erior e elm pela •<~• tae• dil&fn~ en&re Norte e Sal· C·~-~ ·: .. )i; • 
mu·seaa: do Puabyha. Po11 ~eja 1111m; a mfaba alo ha en&n ncSti ~em •J• me1101 amip do.cN.,._ _,.•i,~r 
ob181"t'I~O nada pe. '.ele de euaforga. ·Du.,.~a,. aea1 e a~aiaamúro do SuJ,·:su. ta•beaa 1011. por 'JM.IIél··-.·:·-_::.·', 
~&ar 1du ou&ru e11rada1, alta IHifa&ella' de meato aori11ta, lftll amo tlatoa~rNDr&e.~·aiDO.'S: 
D. Pedro Jl.: ,!IODelulra 8a e ,. 18CÇÕ81 , . · . ao Sul... . . . _'. . ·· :~ · / '• . • - ;_:~;/ 

. Quando ·aao 18 dava m•i• um palmo •• outraa ·o sa. FraÍIÍKÓ :-Apo .. do. , . - ., : ... ~.-. 
e1&red11, -era lfcl&o ao aobre ~eaador, miail&1'0, P.t· · · · • · .· • · · -.· · ;,,; .. : ;;; 
dir que . ae ftze~~em mail ·de 40-Jesull pera a de O Sa. 'f'IICOI!fD8 DO Rro Ba_.ufC:D fllf'......,._ _ . .,.... ·. '· . :·.' 
·D .. Pedro 11.. . . . . , · 1ellao) :-... e quando "'~:.~rP~de 4• 'C!;':<0i 

O Sll ZAc.t.ar.t.s:-E,ra uma questlo vencida. '&!~! :!,~01~~~fo!~0 - ·. -~~ .~0 
·: i :"•;,;,: 

/- O S. a. YJSCO. woa .Do Rro Ba...wco · (prllitfertte do - · 01 aobrea senadora~ defen. ~.-mo '-do .. OUÕ -. · ·.-. · : 
. eon•e/ho:--E' ia&o o. que ~mpre &oobo. ao&ado: •• dever, e como lbe•·iacumbe 81 · lalea&e na Mlf.;., ·~'i'> 
. :D_!)bre_aanador ..,III Ullll CODI&i&ui~o par&icular .-ara dede ... ropre•enfan&el da P.rcma.ia·:4a·-81hfa."~ x:·;; 
· 11e outra para seus ad'f'8.rnri~. Etle, porex~ple,. in&erea~es delta J!ro'f'iacla,·Di.C?:·tcf4ê•·41!1.sar deiD~ .. :· ·<·• .. 
ia ,vezes falia CGDI mua_ta aauoaçao, direi me,!mo coa&r•r 1empre ila parte de -t0dil·n61a1 m•f• 4ecf-~- ·:. ·>, 
com uma aspereza que aao est.t oas 1111s iuteaçoes; didas •ympatbias •. ;t· quea~o -boj" ponm,. •r11: · · :"-'. 
mas, 18 a· aJpem ucapa qualquer eçrealio que po11a sobre a oppor&uaidade: o ,ue aio. Dodem01 ' acbait-, ., · '· 

, ser mal coa~prebeaélidal que PQSII conúderar-ee &ir que,. &ratando·• ·de um melfaorame. o~et para .o '"' ..... '.~<"' 
me,!J08 difreren&e,- vem el e ao dia Hguia~ e, como Sal, nece111ria~ea&e 1e dft'a tr.àlar. e ao .....O :-~ :~1;: 
Ara1&ueo, las uma ceallll'a como a de hoJe. tempo de idendco melboramento pHI o.Nor.&e •. ·· ·• ·: ;:.\-' 

O nobre ~nador,es-minia&ro e pre. si dente do coa- Sr; P-1'8114ea&e, &eabo dado •• expllcaa&;l.a. • .. • e~~, ... .-.<': 
elbo •• nsere, e• relaçlo i estrada !fe Cerro de D. Pe~ tui oJnifpdo ~lo nol»re •aador cru enC!IIIia_ ·o • · · ,' .::· 

. dro U, · aa falia do tliruoo um penodo ea~lal pe· bate de boje. Eapero que S. :&. Dqae. eaU1Cei&o•.>B. · .. :/. :: 
dlndQ oproi9DSamen&oaa_oxtea1Aodemaf• de 40 Je- sa por Yea&ura, esci&acro por S. E&., aiJUIDII ...... . , :::·::: 

. sou; 1lJ._o pede uru palmf? de prolongamea&o pa.,a as eabi daqueU11 condtç6e• ••· · que 1e ~eve: colloca• .· : ·., :.,.: 
e1&radàl de ferro da Bahia e.J'eroambuco, e o nobre . um pebre morlll como eu, o a~bre Naador,.:coa• '/·}< 

. 1eaador por luo nio Incorre na C8f!SUra de de•a&&en· &iaue a dl1pea11r-me as 11111 cea1ura11 porque_.piO"-:. '· .. -.~~; 
der aodã&ereue• do Nor&e.e de curdar16 ou prfaci·· curam &orut-• dflao dose• apreoo. <· · - ' .··:<:C":< 

. ' ' . . ~~,':..'~ 
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OIS'CURSO 
PROFERIDO'NA' SESSAODE 14DE'JUNHO DE 1871 

_ _. ,." ' ,', , ., 1 • • ", 

", 'PELO'EXM. SR. SENADOR ' 

rlOAOiTllIrl.lIlOrfTBO' 'lflllNANlIBIS' lIBAGi1NBA 
'. ' 

, Sr~ presidente;acud."a"roclamo40 illustrado.se- ao sacriOcio pela causa do Imper.io. (Gpoitltlo.) 
nador pela provinda da, ,Bahia; . cumpro, um &ri'plice não se amesquinhará jAmais em fazer questão de.1a 
,dever oesta occasião, e todos gra tisslmol, a o' mElu orilem em deslerviço' da causa naciónal. (Apoiado •• ) 
coração. . '. . ,,' ., Não, Sr. presidente; estamos dispostos a conceder 

. , Cumpro o dever de representante dO,paiz" pug- todas 8S franquezas, a fazer todas 8S concessões a 
nando nO:l'resento para. o prolongamento. da mais i nossas irmãs do Imperio; só pedimos uma çousa, 
fàci1; mais barata, ,mais proveitosa das vias de com-, 1Ima cousa que a Dingu.m· se nega: justic;a.1gqal
munícllção para o coração ,do Imperio; cumpro, 01 dade; Dão queremos mais nada. Vamos pG'r a.ques
dever de l'epre~ntan&e daprovincia da Bahia, quel tão neste ponto,' nestils condições. 
vae ',medrar extraordinariamente com a concessÃo:' O que é p08livel fa,er na /lctu.lidade, senhores f 
d.o prolongamento de s~.via fe,rrea para o, S. Fran-.' E' pOIsivel ,rot8«er todal aslinhá. ferreas concedi
CISCO; cumpro o dever. de tUho daquell.s ,pla,as ' das até hoje, e em via de exocução até cer.to Umite, 
ame.as"l1a que me:Iembro cOlP,saudade, e cujo fu-' e ao mesmo·&.lIIpo,prolongal-as para seus divel'los 
toro ~e preoccupará sempl,"e. ,., , ' . : 'ponto~terminae. TE'possivel con.eluir. proj8C~ao 

'. Sr ... president.""p!I. ranenhu. m esp.irito impareial,: de maIs de, um., 011 's.I'!lPlesmeDte.a proJecção ln
para nenhum esta,hsta. par. nanhum homem pro-,c'!nteltavelmante pref~nvel, reltricUva, de uma só, 
,Bsiional na leiencía technica do engenheiro pode' E o quecumpre'.s:amln81'. C!Jmpor&am, 8S finanças 
restar a 'menor duvida de que" dada a coIíSÍlO,' a Im. do Imperio o prolonB.am.ato Il~ultanllo de todall 8S 
''possibilidade do prolon!amento, no presQnte, de' Unha I para o interior dC) paJZ,. em" demaD~ do 
mais de uma via, ferrea para o rio de S. Francisco,: Eldorado figurado no,-,val,IQ do rIo S. Fran,cIlCo' 
na plenitude de seu, leico navegavel, a, pl'9ferencia Podem ,todas marcl,lar. Slmultalleam,ent~, ou uma 
IDcontestavel deve ser concedida á linha, Cerrea da: de~e esperar por outra,' 'ou uma deve 18r. pre-
Bahia. fenda, e qual deve ser~ , 

Esta é uma questão que, considerada por todas .Estss são as questões que ó financeiro, ° estadista 
as faces, por todos, os lados, pelo político, pelo eco- deve pôr ,nll aotualidade, porque quanto li projecçào 

'nomico, ,pelo industrial, pelo technico, por todos d!'l todas as linhas que devem ligar ao rio de S. Frap
, os principios, por todos os elementos de convicção, ClICO, no> Cqturo, algumas capitaes. de provincias, 
de certeza, ha de, infallivelmente ser adjudicada a não entra na previsão de ninguem hoje; não pode
preCerencia á linha ferrea da Bahia ao Joazeiro. "!.os pÔr limite t,s aspir~ç~es de to~as, as províncias, 
, Sr. 'presidente, nós, os l'epreMentantes da Bahill, nao podemos !l0Je prevlDlr, epreJulgar as necessi
quando pugnamos pelo prolongamento' da linha dades do porvIr. 
ferrea da Bahia at.lJoazeiro, não fazemos uma es- ,Oque temos no pres~nte ? Segundo as nossas leis 
treitll questão do provincialismo;, nunca. A provin- de estradas .de ,fe:ro. desde 185~, tem-se construido 
cia .da Bahia, sempre ionerosa, sempre prompta apenas o prlnclplll da qlll\ro grandes linhas Cerreas 
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DO Brasil: aetira estas, tudo mais são pequenos ra- tempo não poderá dar renlla capaz, nio .ó de pilar 
maes.que se teem concedido posteriormente. Temos todls as despezas da cODstrucçãe, do trafego, 
a Unha ferrea !ie.D. Pedro li, as linhas ferreas da da conservaçao, exploração e custeio da eatra
Bahia, de Pernambuco e ,de, S'. Paulo. Todas estas da; mas ainda de dar um juro remuneradur do 
linhas constituem um desenvolvimento até hoje capltlll' etqpregado. E' incont"stavel que não podia 
apenas de cento e poucas leguas; é tudo quanto .conltlguuellit de.,,:leratum, e não o podia conseguir. 
possue o Imperio em viação ferrea r... Que ileplo- não porque a província da Bahia :seja pobre, niio 
ravel atra~o I ..... tenha uma grande lavoura. não, ~e.ia sus~eptivel de 

Qual fOl o pl!.nsa~ento que pre,ldlu ·a eSlaa d~:o' ulI? ,rap.4a :*l8nvpI11meq~ ,de: tlU' JI~ vr, ferrea, 
versaa concessoes' A de D. Pedro II teve por cUJo capltal ella pOIsa,lImplamente remunerar, mas 
objecto detar a provincia do Rio de Janeiro, li pela razão exposta. Além desta raú,o de gue ella nio 
grando lavoura da zona cufezeira, .de um yebiculo perl.'prre ulIJ" 1j09aproductora em que nao esUo 88-
mais fl!cil de t1'8n~porte, porém loia linhalf maia· sentlldoi os !,randes engenhos da lavoura da provia
excepclonal, a mais estupenda de todas, porque era cio, nem seJa a sáde de outros productos que a pro· 
j,!sta~ente a que a,tr.ave~sava os te,rrE!nos o.s .. ~tlj,a vi~~ cl1lt.~y", ~~ srat!Ii~;~qla" como o fumo, o 
dlfficels, em que er'Ul~~IISlU'io uma grande .00000adlil .a 19oôao, C) oado; e todoa Q8;w.~iados generos que 8e 
de commettimento para vencer os incessantea e as- cultivam em seus bons terrenos, e em seus varios 
sombro80s obstaculos naturaes. A linha de S. Paulo, climas e temperatur:ls, não ha nenhuma provincia 
projectada apenas.até villte leguas para o interior, do lmperio que tenha uma producção mais variada 
tombem de sua zona cafezeira. As linhas da Bahia e mais rica em todos es reinos da natureza, do que 
e.de Perndmbuco com direcç~o ao ri~ de S. Fran- a provincia da Bahia. 
msco, a. sobre tudo a da Bablll •. em c~Jo decreto de O SR. FnúlINo: _ Mioas é mais rica e tem 
con~assao es.tã, eXJlre~so, e. escnpto, lmh~ ferrea da maior extensão de territorio. 
capItal ao no de S. Francls"o. 110 Joazeuo, ou em , _ 
outrll qualquer ponto do seu leito na vegavel. O S1\. FE1\NAND!tS ~A CUNHA: - Nao ha ramo de 

Logo, senhores, a linha do Joazeiro teve por ~!lltu~a que a pr!,vl~cll~ da Bahl~ não tenha. ~a no 
ponto objectivo o rio de S. Francisco, em um ponto lnterlo~ da provlnçla' diversos climas, a Isuns 19~!l~S 
importantissimo. ° do Joazeiro. que será o emporio a,?s maIs bel~os cbm~s doi Eu!opa. TeD;los munlCl
central do commercio de cinco provincias do Im- pIOS na BahIa, onde Já sa cuhl1'oU o trigo! ondeie 
perio. . plantou este ce~eal, mas de que por falta ae meios 

Se a linha ferrea da Bahia não tivesse por ponto de. tra_sporte nao se fazexportaçlo. O ~u~o dá 
objactivoo Joazeiro, por certo demandaria de R~e"; na B~hla melhor do qoe nas outras provlnclal do 
ferencili as zonas aS6ucareiras da pI·ovincia,. percor"; Imp'eno. Do aSlucar não é precillo que f.lle~os; o 
reria municipios consideravelmente prodlictivos de cafe dá em todo o Sul, em toda a coata da Bahla, !!m 
uma' 'grande riqueza, qua demoram no litoral' da UUla exteosão decen~ e tantas leguas. O c~cá!t cfá 
grande bahia, que se estende por quatorze a deze- bellal!'ente em tod.o o I~ttoral do S\1I' da proVlnc18; o 
seia leguas; demandaria IJualquer dos pontos das a!godao em todo o lntenor e na~ marlens do, S. Fran
comarcas productoras de absucar,. de fumo 8 deCI~O. O .lIue é que ~alta .á. proVlncia ila,Babla' 
café,. de Santo Aal!iro, de S. Francisc~, de Ca- Mas. nao, mo desvl!Jm do meu pr~p~sl'O. . . 
cboelra, ou de Nazare\b, 8 S8 prolongarla para o ' Estas pnmelraa Vlnte leguas nao podem ler ~. 
interior.· muneradoras, porque, além de tudo, 18!lherel, le-

'. , . ,. gundo o contrato da: concessão, todas as obras 10-
.' Mas .não ; ella pa.r~lu da capltal com p .pensamento ramleitl8 por uma companhia estranlJeira, " vós 
ft~, duecto" .d~ftnltlvo de cliegar ao rio d~ S. Fraa- sabeis o que iste importa. . . . .' 
CISCO, de servu áquellavastll ZOna 8U1'18I, ao rio . ., '. ' 
central do Imperio" ao rio, que lerv,e de limite a' Nos ·pn~ell·os . tempos ~s tra·b.lhos ~o~am feU~. 
cinco' provincias, ao rio de, naveRação central, mais' . p'0r empreitada, por.llmprelt8iroses~raagelros. 'Dis
franca, muis livre de, todo o .Imperio, aI) rio mlis' SlPOU-SI!" D!llbaratou-se, ·eDorD!.ilsima~e,ote O capi-
povoado do Brasil. .' " . tal CJue de1'la servir a cunstrucçao da VII:. Gastou-•• 

'. I o 'l'lplo,oquadruplo. o quintuplo.do qU.Justamente 
UH SR. SENADO.,' - sto não se contesta. 'S8 de1'Ara gastar e eis aqui o graDd~ mal I Eis aqui 
O SR. FE1\NANDB8 DA CUNHA: - Não se contesta, é 'como nós, impr~vidente •• e inseientel do que justa

verdade. Logo, a estrada da ferro da Bahia na SUIl mente 'ora a cODstrucção de linhas {erreas, decra"
limitada zona de 'Vinte leguas, pasllndo em parte mos ai emJ)rozas privilegiad81 de 1852. Eis aquI o 
por' terrenos' arenosos e estereis, atravessando ter- pl'incipal mal que influiu no d8scredito, e no desen
renos cir.;umvisinhos ao littoral da grande babia, velvimento dessal pequenas linbas ferreas, que nós 
na extensão de mais de 8'leguas, onde ha apenas ousámos decretar em 1852, e que estio ainda esta
alguns engenhos da aSBucar, que não c.uecem da. cionarias até hoje, gue Dlo teem tido maior deseD
via ferrea:pois que transportam seus productos vohitilento nelte paiz novo, rico de futuro I 
pelo littoral; a via ferrea da Bahia que só 1'ae Ora, se.ndo a l- secção .. de mais difficil construc
achar tel'fenos pror!uctivos no municipio da MaU. ção"demandando aliumas obras da arte', que foram 
a 14 leguas da capital, que se afTasta logo destes exa,eradas, desperdiçando-se o ,capital da empraza, 
bons terrenos, em demanda de Alagoinh8s, par i e não podendo logo desde o prillcipioatravessara zooa 
procurar a direcçào .do. S. Francisco; esta llDh~ productiva, que d"S88 remuneração ao capi~l, aome
por si só, limitada ás 20. l,guas actuaes, por muito ÇQU o dlscredito da empreza d1 Bahia, Q ~odo o 

'\ 
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mundo a julga pelo resultado do rendimento da Tia· pelos calculoa previaorios,. e :~studos imperfeito!!', 
ção UmUíidà a Yin&e le•·aaa i-penas· e por temn·os oito mil éontos, pelo mtlno.sl... . , . . · ,_ · . · . 
a~iin descriptbs! E se diz': «A linha da ·Bahia nlo Se pr~Ís é assim impouil'el a !l.avegaçao.do ~·~.,s. 
tüln fu&uro,. não pólle proSég:uir; porqu~ até. hoj~ lllo Francisco (!ara a sua naaeença, o C{UG ~ ••ta po••Jr,el.? 
tém dadó r'éttlla que cubra a deapeza éfj cuefeJG, dê A Da'T.egaçao . do. médio e do baiXO .• s, •. Frà.DCÜC.9.· 
plrrll o jUf9, d~ capital empregado, e IIÍIÍII~a C8UBa Qual e 11 rrOVlnCJa que OCCU24 toda ·a plenitude da 
mais que amor&lae • remunerei este mesmo. capital. 11 ·,.ia ftuvfa do médio. S. Francis.co' E' .a provf~ da 

Mas, oão é iato razio; .por'lue nds duJir.a · pediliiclll Bilhia, senhores; porque do .Pirapóra e .barra. dO IUo 
uma linha ferrea patá • a Bah1a, . para ~riii;rrer iló• daa Velhaa, que faz co~tl~e~cia .,no rio de S. J.i'~an
ménle 20 teguils; êireulàndo a capital. Nóa pedimoí· c!lié~, tl c1dade d~tlanuaria •. a!lt•s~; porto Sa~gado, 
a li11ha ferrea da Bahia para chegaraó S. Francisco; vae pe. quena .. dista. n. c. Jii. • M. as ela .cidade da. Januaria, 
.pará dotai' o éolliín reio e a producÇio do interior da lfmtt1Wph~ do &er:mo:. d~ ·ea~~"·~ha,. na pro+in.cia 
minha pro~bacla .dease sril~de agl!n&e d•Hi~iliaação ~a Bahla; · ~.extrema de. Mi~s ·P..elo .. 1\io ... ;Yei'de., 
e de .transporte, .rrande meio ~e. prosper~dad•fpara •táa ~ma do J.~azel~. ~.o~or.~~ ~-~.200,le(l11as. J?a 
í:;::t!~Uo c~mmercio degra~de partello ~orte do· :~adN~KJ~~1r!;'l:;:.~:f#,~::~;.l;~~~nJife·!~ 

A lioh:i eommercial, ecooomica, politica, a!linha yel. do ~~es,&os~ S; FcaaCisco,, .liYre., cleseaapejlfdo 
CIUe .ser~ e a. todos os intereasea' naoionaea.daquelle a tócl• .•. Qave~aça~. ela ... sr~nd~s. .harcoa. e ;vapore.~, 

·lado do Imperio, é a linha da Sabia. Esta. tllese, 118• com um· unico obstaculo, sealiores, a peqnena.ca
nhores; e11 me proponho· a demoriatral o por todaa ch~lra .do ~obradiaf!~, ,ciqco.pa~~-os ,de apa;,s~te Jé. 
as .faces. : · · . . .. · : . · • , .. . . • . f:Ua& acura a do Joaze•ro. Maio. que.e esta cachoeua do 

Qllem.Iauça 08 olhos para o nosso systema. bydro- Sobra.di~ho' Q~er~i~ a~e,-m·o ~ mim, que Sp~;4liao 
graphico. Sr. preaiden&e, vê ao Norte o .Yaato ocea• da'qilellas pias-a a; que JIOr ve~ea . alli passea, 1até. á 
no qu11si do Amazonas; ·Vê . ao Sul o Pra &a com o d.Oi;âlir ,d~ ,-:ao_iite,. por cama,d!l ,b_omíiona cac~!),éltá; 
Paraná u o 1-'arasuay circulAndo todo o lmperio ao aem · deapenar ao sem. rouco êfP. aotemno. marulho 
Sul e occiden&almente ; e •ê no centro o patriarcha das agulis' Quando .o rio 811tá ~cbéio,. e !iada: .q .. Ddó 
daa aguas interiores ~o Imperio, o caudaloso S. Fra .. • eatá v a aio a cachoeira do ··Sobr.a'diabo é um , Pi!:. 
Cisco, rolando plac~da e magestosameate U, SUai qilt~lin''obátaculo;· tein uma pequenà ehivaçãft dficin,CO 
ondas para a cacboeara de Paulo Alfonso, e abi ea- p~s •. diz.~ Sr .• &alfeld •. ,que por,alli P~IJ&Ou er.Q . .' .. fiil
treitâild~se 'i!m' um &etteno. àlcantilado, precipi- gem de exploração. N~ grandes cheaas do,rJO nca 

. tar-se imponente em catadupas marulhoiraa para o a cachoeira completam&Ji&e coberta~ ai bál'Rs iiissaiii 
oceano, atravé,a do paulo Atronso. Eis ab~ o nos:.o por cim_a', a&é da gr81id8. ~~~~ra-.do Cachão.: So é .Jirê,: 
liystem• hydt:agraphlc~. · Ao.Nor&e o .~mazona•, claa a remoção dealg~JQaa pedras.,remo.çao qu·e.nib 
a• Sul o I Prata, no centro o S; Francisco. Cum- CIJàtarli 100:~8. g~e· 'o Sr. U:alfe~d o,!'çoli ·apeJiàs 
pre· estudàràlos este syatemii fluvial, e desenvol- em 70:00C.•I· Eu.aqul, poi8, .. a na .. Y,e·g.açao do .. sr•!!4.'!. 
vermos as aoalias li,nhas de comm•1nicliÇi~ para li S. Francfaco plenaD,J_en~,, tranca e. ileaempedida, 
fl'ar assas va~tas correntes e);11cias ás cap1taes das · dead.e _a barra do Rio. d~~Selb~" até. ·o, .porto .4o 
gi:andeR proVInc~aa ~o. Imperio, para levai-as a loazeiro. . . ; . . . ·"' , . ; . , . . • . , . . ,-
esses çeniro.s pi'oductores, · e darmos vida (naÇão, · Do. porto_ ~()7oa:r:eirb para llaíx:o o que teQ1~s.· se
sem· caume.s de provinciaUsmo •... sem qu. estõ. es es~ nho.rea' N .. 110 m~ .. d1gam. a mim que sou fl.lhQ.da.·J,o
treltas ilii lo~lldaile!! C.4po~atll!s.) Ahi está ó ~osso ica~~ e ~ue l.ênhf? ·n~j~do;: ~1Jru~.a .. cous~. o,S•. 
li;Ystem·. a Jayifrographaco,e o 1Dd1cio. segur.o da .futura 'Fr.anmsco.; Do'J. o.azolr.o i vJlla 1do"Ca.· p1m .. G·ro· srot_.~il 
rllde de'· viação do · Im_peiio. Em. relação ~· grandé ; P.rov~ncià ~- · ]Ja~la, . sã9 ~· .l"gali(s. ;· 4 · 1111a. · aa,·,.,o~ 
c~rrente ·central doS. Francisco, qual.aJ!l1~a pro":' V~sta, na· mirre~ .~sque~~· .5)~~!Jas ilistaiife df,) 
fern:el' JAC<!?'test•t~elme!'te · o.. t.IG prota~.cia ela. Capim ~~!-!s•o~ ~ leguas dt;l .~oaze1ro,~ , Da ~illa.:d~. 
BG1ua, quasi JU~tàmente lío centro do l~pe.~id,. um CaP-im Gr.osso á Vllla ii,Q Pambil, na, ~a.rgem .d~ta 
dos 'porto~ Jl!a1s ·v~~tos do mesmo, uma das maia :do S. ~ranclsco, outra's,.~ leguas~ . , ;· ··. · : . <. 
fra':lcas e ~1adas b~lilas do bl~ndo. 91!1\~ ~ .. o, ponto .. Da Vllla do J;larnbd. a ~~!lte 4~~P.l.() .d~ .G~~rl'; 
ma1.a prox1mo ~o no .s. Fra .• sisco. E JUstamente a c'!marça de Genm!)abo •.. aiDda .. ~~ proyJDc1a.da ·~~ 

· cá pilai da Bah1a. D11ta. ,90 -l~guas a11onu de loa- , hu, out~as 40 lesua.s •.. A.,i,n.da h 11ro~bicia !la 1 ~I !I• 
zeiro. A ci~ade do l_tee1f!' d1a&a da Boa Vil!a 180 Sr. p~aade~te I, A.Pr~nn~ia da Baliia vae quaaa'eo~ 
Ieguas. O R1o de Janfllro duta ds barra do Rao dai tê"ila,l' com o· Paulo ·~trona~. , , . . , ..... .. 
Velhas 230 leguaa. · . · . · : · . . . , Portanto, fl!l.al,é 11 provin~a ,,q11e·, &em ambas ... ás 

. O que banha o S. Franc1sco? Banha as prov1a- margens do· S: Francisco, due1t~, e· esqucriJ• •.. nà 
ciai de MIDas, da Sabia, de Peraambuco, lle Ser· graodê plenituda de sua navegação lnterinédla 7 'E; 
gipe, e .daa Al~gôas. Porque e~&ensão ·.banha?. Na a provincja da Bahi~. E' a província d!l B~hiil> ·que, 
provincaa de MIDas banha dll Pirapóra ·para· ·mma, desde a vllla da t.:ar1nhan. ha, (que não' • aindlli • o' li· 
para as. cabeceira:·, umaa 1!10 laguas; maa o Jeito mite do terma, é o Rio·Verde}; que con1haa com 
do rio nessa parte é es&reito; raso, sinuoso, inçado Minas, até á Villa do Joazeiro, poasue·lOO leguas : 

' de numerosos bancos de arêa, e todo obstruido de da villa do 1 oazelro ao Pambú, · 40 leguas ·de nave
terríveis cachoeiras.· . gação : ahi estão 200 pela margem direita ··i!e Dave;.; 
. Na· parle supel'!or, além do ~rapóra, é pois quasi R•ç~o franca· e livre, por 'barca a~ canôas e .ájoujos. 
annaYeiaYebo r1o de S. Francisco, A sua deaob Ainda temos da. Santo Antonio da Glor1a ate· o 
strucçi.o, e nuegabilidade morosa e dUDcll custa, Curral dos Bois, navegaçilo difficil, por c11noas e· 
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ajoujos, em razlh> deinnumeras e grandes càchofli~ do interior do S. Francisco, o do loá~~iro; ~amol 
raB" e corôaa de arê.s, que obstruem o leito do rio' servir a uma vasta n81'egação fluvial, onde,ha uma 
até que este se t,&~na com~letamente innavegavel população. que em muitos documentos omciaes eu 
pe]o eSp'açu de 26Jeguas ate a ,magestosa cachoeira vejo exag~rada. Jaté no parecer da commisslo da ca
de Paulo .A1I'0nso. " - m'ara dos.-Sr:s. deputados que serviu, d~ base ao 

Depois ã aiuda oriô'deS.Francisco navegável do proloolil:amonto da via Cerrea de Pedro lI), e elevada 
porto de latoM, ou' ,~e Piranhas, ,até a ,sua foz, no até 1,500,000 almas!.... '" , " 
Penedo, por espaço ,de 42leguas. ' ' , ' Eu já me contento com 500.0CO. ' " 

Na outra mar~emonde a,caba Pernambuco? Aca· O rio de S. FranCISco, que por vezes se tem ten~ 
ba no Pio da Histori •• 7 leguas acima do Ioazeiro. tado erigir li' cathegoria de provincia, tal é a: sua im
Sua ultimlt povoação é Petrolina,antigá pas,sagem do portancia, riqueza~, pop~l!lçãfJ.,deve Jlor m~i9 tem-:
Ioazeiro, creadavilla 'ha pouco tempo, mas que-,não pofIcar se!luestrado da CIVllisAÇão ,do Imperlo. e ve~ 
póde medrar em frente da grllnde" pop .. losa e com- getar maoletado"agourentsdo sempre no desenv,ol. 
mercial v, ,i11,a do J!,a,z~iro, ,Cha'!9" 'e em poriA. de todo o,' vimentode sua prolll8ridade? ' , 
commerclo intenor do 'S. Francisco; absoluta- Sem serem fabulosa., lão ,reaes as riquezas d(j 
mente ,não l'óde. Petrolinaé uma passagem apeoaa granêle S. ,Francisco, e leguraa 'remuoera""'o do 
de gados do interior' do' Piauhy, ,como 110 muitos '0 • E d' r-
outros pontos do rio:yilla ,da Bãria,' Remanso, Casa saen C10 Jo sta o para Jigar'!lIquella grande 
Nova, etc.', " "'. arteria fluvial ao littoral. Se não foase a' certazada 

N d r i uberdade de sual Margens, da' de seUti confluentes 
, a margem esquer a, Im tacam,o'municipio de e numerola,s ilhas, de 8uas ricas salinas" de luas 

Santa Rita do RIO Preto, na provincia da Bahia. o . " 
rio de S. ,FrancÍ8co 'perc0t:re tambem até extremar mlDas e outras mUltas rIquezas naturaes':' lIe' alo 
com Pernambuco, 160 legu,as seguramente. Quem Cosse. sobretudo, a, graDde propriedade, tle'; seus, 
)lossue, POil, a margem direita e 'esquerda do S. terrenos para a cultura dI) algodãe, "orque o 
F~an~is~o. na 1I1el}itude de ~l;Ia n~v~gaçii.o? E' a S. Francisco é o nosso Nilo. ê o-nosso MissÍ8sipi, 
p!OVlncla da BahIa. Qual a parte mSIS povoada ào Din8!JeJ!1se leRi~brdari/lS' FPor: c~r,toi de crear uma, 
rio? Exatamente essa mesma desde Can~hanha'ao provlncla no, o e • rancI~co;'como por vezel 

.' se tem tentado.. ,"" , ' P.mbú. ' , , " ' " ", ,,' , "';', " 
Então porque, 'quándo nós dizemos e demonstra- M8IIquando tudo IIlto é sabido no,lmperio, quan-

mos que 11 provinoia da Bahia tem muitas 'de auas do tudo isto é incontelltaTel" ainda ,S8, vem par eJO 
comarcas/municípios, e povoações estabelecidas nas questão a, probabilid~de de" ~munera.çlo doscapi
duas margens. direita e esquerda, do rio de S. Fra,n- taes empresados, em coastrulruma Vla ferrea que 
cisco jl~8tamente'no centro de sua grande navega- ligus a capital da provincia d,'Dahia âo rio de, 
çAo; Íluandonós demonstramos 'Iue o rio de S. S. Francis~. na plenitude,desl1;8 navegação, ,,0 por
Francisco tem na província da Bahia 12 grand61 to do loazeuo. porto commerclal que entretem ne-' 
contluentes, alguns dos quaes chegam /I ter 100 le- gociaç(ies'de longuisllima dllta, não só com a"rovin
Ruas, como sabe o ilIustrado senador pela Bahia o cia de Minas pelo porto do, Sal,ado, pelo Paracatd 
Sr, barão de Cotegipe, filho tambem daquelle gr.nde e, pelo Rio das Velllaa : maa coma proTinci, de Piau'
rio, que tem'o Carinbanha, o Rio Verde Grande, o by,' 'até Oeiras e Tberesina. r'Om a ~J'ovíncia de Per
Rio Corrente. o Rio ,das Eguss, o Arrojado, o Rio nambuco, até Boa Vista, Cabrobó e Ouricury ; ,cem a 
Grande. o Rio Preto, o Rio Verde Pequeno: que província da Sergipe" e das Ala,aal; e até certo 
tem o Rio Salitre. que tem outros confiuentes e ri- ponto mosm'ó com a do CearA, dOI Carirés at' o Cra
beiros, muito., dOI quaes, atravessam e Certilisam: '.to; com Goyaz pelo, valle do' Paranan. com o Mara
t,!rr~nosde lllVoura~ onde s,e cultivam Dão s, OÍl,nhlo,mesmo; que póde vir, facilmente,depois,da 
dlversos cereaes, como emalguos pontos ,a cannasua nav.gação de ltap.icurú. em, que Caxias dista 
de assuear;o fumo, o algodão, onde ha grande cria- : de ,Thi!resiDa'l4. Jeguai. Com a linha para oPiauby 
ção ,de gadol, que não eX'(Iortamos., porque nãaolertã9, ~o Maranhão póde virtambem até,o rio de, 
podemos vencer a. grandes, distancIas. perque as S. FranCISco. ' 
ma,:pns do S. Francisco são are.OSBS, e o gado nlo ,-.Nestas' 'condições, ,Sr. presidente, quando nós 
suppor&a uma longa viagem porterrenospedregoros 'queremos decretar uma via ferrea Jlara o interior 
ficam todos estropiados e cançam.ou morrem, não do Imperio, póde-haver hesitação de que a linha' 
havendo, portanto. ,interesse no commercio de S:.dos mais geral, mais Cacil

1 
mais ecooomica, a que pene. 

pela dimcul.dade d~ transporte parte para a capital; tra até o coração; a',linba,que consultllmelhor os 
mas' ,tudo 'lstO desa pparece com a' estrada de ferr(l interesses geraes, do ,lmJlerio é' a linha da Ba hia ! 
do Joazeiro. 'Póde haver queslão. póde'se pôr isto em duvida, 

Temos, pois, Sr. presidente, que nós marchando senhores? Não entra pelol olhos de todos, que não, 
da capital para o Ioazeiro, na provincia da Bahia, estiveram obsecados, ou que' não fizerem' questão, 
não vamos atravessar, um deserto ;oão Vl\mOS tentar estreita de provincialismo? Não, não é possivel a 
uma empreza problematica de futuro incerto e duo duvida'. " ' 
vidoso. Não; nós Tamos commllnicar um porto,vasto Mas vejamos outros elementos do problema~' Por' 
do AtIantico, uma ,rande, capital, populosa. que, se ha de dar preCerencia a qualquer outra: linha 
rica, commercial, como são e porto e a capital da a esta? Consultamos as coodiçoes technicas 011 de 
Babia, a um porto que é o emporio do commercio obras' 4. arte. 
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Quál'é a Jinhli d'entre todas as projectadas a mais barra do mesmo no S; Francilico,abab:c:t ~e Pirapora 

facil!, Qual é a mais barsta'l Qual ~a· mener'l· São e acima do porto do Salgado, .ou lanuar1a. , . · 
elementos indeelinaveis para a solilçio-scientiftca, E' isto claro, ou não, senhores?· Em condições 
alim da· economica e commerci11l. technicas, segundo a sclencia de e'ngeaheiro, o que 

. lá eu disse, senliorés, a via dd Bahia, prolongada é a linha da Bahia, em relaçlo aos &rabalhoa de 
de A.lagoirihas, .onde já está a estrada de ferro, ao arte 'l E' a linha mais facil, mais barata; é uma· 
porto "o loazeiro~ tem '70 leguas, segundo os ·c11 mi- linha natural; póde-Re diz8r qiie,.está feita •. .As. pri
nhus ac.tuaes; Um trdQO ma i e directo póde ainda. meiras difBculdades {oram J'ua~mente aquellu. que. 
di~inuír 11 distancia. A linha do Pernambuco, do a linha encontrOu ·ao redor a capital; Coi o dadlieto. 
ponto em. que está até a Boa-Vish. ou a Petrolina, de ltabag1pe: ioram os pequenos tunneis .de Peri-, 
pelo.menos tem 160 !eguas. A linha de Minas, par- per{, e de Pojnca,e as:do•.rs .pontes dos rios Joannese 
tiadó: do ponto .onde se. acba ;ictualmente a .eltrada Poju,ca; istomeamo é muito secundario em relaçi;o. 
de .ferro,' 'tem '72 le!fuu: a tá Sabará, ou· ao primeiro a,; olitas de· arte da estrada de PedroU; O que DUU8 

·ponto .navegavel do Rio das Velhas; tem moia 125 . temos para o interior'l Qual é. a· dimculdade? Uma 
leg~as 'p(lr este confluente do s. Francisco~ aempre 'grande ~ onte no rio -de S'lnto Antonio. das·Queima
estreito, raso, si01,oso, .obstruido de .. cachoeirasf daa,- uma ponte pequena, por causa des aguaa do 
ele baa,cos. de .arêa, em todo .o seu curso de difBci inYomo, no rio ltapicuruzinhó, e o:desaterro do 
n~~Yegação, o· para .cuja desobstrucção; ou antes, outeiro, ou serrote da Itiuba. 
para ,fallar a verdade, ,pura cujo leito artifleial ainda · E porque fallei em Itiuba, (que. aliali não ê ponto 
~ão rioCM!IIIrios 9,000:0008, orçsdos. ppr um estudo' forçado, pt)r unde. deva passar a linha) devo dizer 
Imperfeito, . P,ara que se torne naveg11vel, não ·pa1·a que não é serra; é uma pequena ladeira,. ladeira· 
grandes vapores, mas para pequenos ba·rcos .e ca~ inferior a .muitas llà capital da Jlahia, epnstonte-' 
nóas, em consequencia mesmo de sua tortuosidade, mente atrâvessáda, .e percorrida por homens a pé e 
da'.sinuosi(fade do leito, de suli e~trei&eza e poúca a cava no·, por· animaes carregados do generos até 
p'rofundidild,,, sobretudo nas soccas, em que a Da"· frageis e qu11~radiços, de cargas de ridros, ·Jouça, e 
vegaÇilo ha de. ser infallivelmente' interrompida.. molhados, e nao: se quebra . nenhuma,. pa,sa~ae,~ln
. Uma iinha .em tees condições, que começd .e acaba colume por esse Iog11r; quer de dia quer de .1ÍO!Jte~ 
na ,província. de Minas, poderá cheglll' ao cora· E' isto seiora? 1'fão ·precisllrilos de . fazer ahi tunnel; 
çio do Imperio ? Poderá considerar-se linha de não precisamos senão de fltzer. um pequeno aterro e 
commu11icação,~ que interesse a cinco províncias ? -desaterro; mais nada: e pas~a a linha na tal decan
Nio ; podara eer-rir unica e .exclusivamente aos in- tada serra 'de Itiuba. Tem este pequeno mont.e com
teresses mineiros e tluminenaes, nada mais. Jláraçiio com as grandes serras de Minas.· da Man· 
, Fallemos 11 verdade,~enhores,nós.todostomosmap tiqueira e das Verlentelf, com .a garganta de João 

~as·; tllinos amillos.e parentes que ·rem 'vi~>iado; pelo A:Y~!'s, et-i:, COf;D o mesmo P.lateau ile Barbacen11 7 
F Ba 

. M ., , E1s aqu1, o hnhH da Balíia. E por quanto 118 póde 
; rao:cisco, . hla, e i nas, além dos trabalhos que eon!'truir esta linha? O que llllstará Ca.da le~rua de con.; 

o· governo nos fornece rada di~ .. e podemos por strucÇio ·em um terren. o. ass. im deiJCrinto'l .Eu empe;,; 
-·todo~ estes elementos fazer um JUizo exacto." · h · h r 1 · o; · i · p018 bem.·; se· t.•ão podemos fazer 70 )eguos de ~ I? ll miD a pa n~a per~nte· o mpeno se.ass m não 
I. 1 r B · "" e: mterpello a mu1t'os dos nobres senadores que por 
1n 1a aerrea· na abia. para communlcar o S, l<'ran- alti'teem pasisado,. se é exacta ou nio a conflgur.1ção 

c;:isco com a capital, · e com ella e com o S. Fran.;. dos terrenos que tenho descripto. 'Uma Jegua ·nestas 
cisco cineo provincias do Imperio, certamente niio condJ.'.;cões'nlo pó. de custar nem 150.:000fl • . Já tem. os 
poderemos construir '72 para Minas; além de 125 b ri · 1 · da desobslrucção do Rio das Velhas;· A questão a~e· ·que nos "auto se a JU gar assim do custo de' 

cada legu11. A legua de Jinha.ferrea; mesmo da es~ 
P!'sta n·a: actn~tlidade é qual· deve ~er a primeira trada de Pedro II nj,. seu prolon. gamento," por en• 
VIa ferrea a prolongar-se, ·porque niio se quereri · · h · b ·1 · d · 
Totar pelo proseguimentó simultaneo de todas e lias; gen. eu.:Js ra~l euos, a 01 pequeaos rama~s con-

1 d 1 O I d P 
struJdOSI para d1versos pontos, e. sobretudo, no ramal 

pe o e 6 eguas; ·· a de ernambuco, que nunca de ValenP.a; onde,. dizem 08 en-nheii:oos, a .yja nio 
poderá ter o commercio do S. Francisco; os nobres · · fi T T D-
senadorea por esta província são muito intelligen- 'era am , e pelo contrario foram precisos grandes 
teS;'muito esclarPcidos, para niio se illudirem abso- .trabalhos de arte. 88hiu cado legna nes,es terrenos 
1 

. por mano& de 200:000fl .. O ramal de Valença lo~ 
utamente.com e!lt••· vã esperança. lá disse o anno .construido por engenh. eiros brasaeiros. . 

passado, ctual o prolongamento conveniente a Per · 
nambuco; · Ora,.se no ramal de Valença, n.o Rio de 1anoiro, 

Será. poi!l, muito :-mais facil o prolongamento da onde todo o terreno é · difficil, accidentlldo,., monta
via ferrea da Bahia do que o dessa via monumental. nboso, orde os trabalhos de arte são necessario~ 
excepcional, despendiosissima de O. Pellro II, para uma legua de estrada de ferro se pôde fazer por 
o interior de Minas. atravessando as mais altas 200.0008 ou menos, porq11e razão na viâ pluria. fa
sertas do Imperi<>o" algumas das quaes ílcam a mil cil, solida dn provincia da 8ahi11, sem quasi nenhum 
e treseotos metros aeima do nivel do mar. Será trabalho de arte, não ha de ser a Iegua de custo de 
muito mais facil construir estas '70 leguas para 1.50:000$,. e dahi para menos sempre 'f 
chegai' ao médio S. Francisco.- da que' as 72 para Isto é ineontestnel, e por uma outra rl!ziio e razão 
aleaPçar a corrente pequena do Rio das Velhas, especialissim11: a configuração dos terrenos bahia
descer 125 Iecuas por elle abaixo para chegar á nos é tal, que nas nossas construcções podemos :em~ 



-6---

pregu o systenia Fairlie, ou qualquer outro de vias 
estreitas, de largura média de tres pés, entre os tri· 
lhos, linha muito economica, que não só poupa as 
despezas de construcção, mu até poup:t as despezu 
de tracção, de custeio, de reparos da via ; systema 
que reduz 6 metade a respActiva despez1; mas Fys
ema, que não póde .Por certo ser empregado nas 
provincias.do Rio d4flaneiro e Minas, onde o terre
no demanda sempre obras monument11es, oonstruc
ções e1cepcionaes. Pegando-se ao· acuo em qual
quer documento, se hll de ver isto ~ por e1emplo 
aqui estão os estudos dos engenheiros commissiona· 
dos pelo Sr. Mariano. para estudar o prolongamento 
da estrada de D. Pedro 11 pará Mini!S : · . · 

« Se em geral é sempre conveniente, seguir o 
valle de um rio importante quando· se ·trata de tra
çar uma estrada de ferro em paizes montanhosos, 
com mais rorte razão na zona da provincia'de Minas, 
que percursamos. Ainda guardamos mu1to viva 
a lembrança do chapadào e planicie de Minas, para 
que ess1 convic(tão se apague depressa de nosso es
pírito. Ha nessa gran.ie zona um só rio importante. 
.A' elle convergem muitos pequenos ribeirões, e 
uma inftnidade de correges, e filetes de agua, todos 
de curto desenvolvimento, e de rapido declive. 

Ião dos proprios dignos representantes da proy.incia 
do Rio de Janeiro na outra camara, além de YarioiS 
doculllentos oftlciaes, alguns dos quaes lerei, não 
ha nestes terrenos propriamente valles; ba rio, qqe 
corre apertado entre duis montanhas abruptas, sem 
margens absolutamente que c1eem legar ao desen~ 
volYimento da agricultura. Nilo tem .a estrada de 
D. Pedro II, da 2• secção em diante. um palmo de 
Yia natural; é precil'!o a cada passo n terros e das
aterros, declives e contra declives, contrafortes, 
pontes e pnntelbões, tunneis e viadneto! inces
santes; é uma linha excepcional, despendiosis
sima! Mas a coragem do brasileiro, a tenac1dalfe 
e perseverança do parlamento e do governo, nlo 
esmorecem, não intibiam, vencelll cada dia, len~· 

. «Essas longas 1eríes de valias secundarios
1
curtos 

e rapidus, resultam da forma!;ão e1cepciona dessa 
parte da província de Minas : são a consequencia 
iieasa formação sem e1emplo .. que se nota no> valle 
do Rio Graniie.- « A' pequllna distancia das mar
gen~ do rio o terreno se eleva a 300 ou 400 metros; 
sobre esse grande degráo o> solo se fende, se de· 
prime, se eleTB em todos os sentidos, a direcções 
iia maneira a mais bizarra, que temos visto. Dahi 
nas·~em esses ribeirões de tres, cinco, e as ve:~:es 
mais " de decliYe, e de um a dous kilometros de 
curso, com 10, 12 e mais vertentes, .em todas as di
recções. Abandonar o valle principal, ~eri111 cortar 
esse labyrintho de gretas e morros, seria se.:•1ir 
esses pequenos valles, que principiam e . acabam 
sem r.uão de ser. a ..,..Qualquer delles. que se acom
panhasse, « á c:1usta de declives fortíssimos, tek'ia de 
ser deixado 11m a dous kilometros adiante,» por se 
encontrar em breve as suAs cabeceiras, e ahi um 
contraforte, que se eleva rapidamente a principio, 
depois se achata no dorso, « teria de' ser cortBtlo, 
ou mesmo furado, para g!lnhar novo valle em mi
niatura, » e assim desde Bom J<trdim até Pie.tade, 
« onde obstaculo mais serio ainda se apresentaria, 
a serra das Po8ses, » . , 

«Desta maneira a linha não seria mais que auma 
longa serio de dllclives, e contra-declives, de córtes 
profundos, de atterros medonhos, e de tunneis sem 
conta. » Não creio que uma linha nessas condições 
possa ser preferida a que segue <' YIJ Ue de um rió 
importante, apor muito difficil que seja este. » 

Assim so expressa o 3r. engenheiro A. A. Fer-
nandes Pinheiro. · · 

E' esta em geral a conflgur.ttiãO rlo• ter .. enos de 
Minas Geraes e da província do Rio de Janeiro; 
são serras sobre serras; terrenos sempre fortemente 
accident~dos e cortados de correntes de agua; o 
mesmo Parahyba não tem valles, propriamente 
taes; corre apertadll entre montanhas. Pttla confts-

ta mente, todos esses ·obstaculos naturlle& ; não ba 
sacrificio que se nào faç,; tU!to é_]iossivel para' 
esta grn'fl.tfe tJia remuntradorG de D. Pedro. 11: 
arca-se contra o . impossível; realisa-ae c•. dito· 
do sabio . economistó in11lez : " weste 8tculo a 
missão da civilisação ~.cen11ummar o impossivel. 11 
Para aqui tudo é facil, todo sacriftcio é p~ueoo ; 
haverá remunera cão para as despezas do Kstado; 
mas fórot daqui nãda ! .. o pouco e muito; tudo é 
temor; tudo é escrupulo; tudo é retle1ão; nuncá 
se acaba de ponderar: não chega a occasião de 
dotar om't pequena e limitada parte do lmperio 
com um melhoramento sequer! ..• não se auendem 
ás grandes emprezas, As srandea Yias de com::au
nicac;ão; emfim, senhora~. pua dizer tudo, nlo 
se soltam as peias ao desenvolvimento do Im
perio !; ... (Apoia·dos) Esh é qoe ó a verdada, s&
Jilmos francos. Fazeis mal, ides errados I 

Senhorf's, ponhamos a questão IIOS seusjustos e 
verdadeiros limiteP. N9s não nos o~p mos a11 pro
longamento da linha ferrea de D. Pedro II; nunca. 

·o dissemos; pelo co~:~trario, por mim fallo, e digo 
que, desde que tenho assento no parlamento, sem· 
pre votei na outr11 camara por todos quantos sacri
flcios e dotao;ões foram pelo governo exigidos, para 

.essa estrada; votei a sua encampaçlio; •·otei a en
campação da União e lndust ... ia: votei todas essas 
cou~as. Porém nunca mais acab:arli o sacrillcio do 
lmpario a bem da dotação d~s emprAzas do Sul 'li ... 
Nunca raiará a aurora duvi.1osa,em que deve come
çar o desenvo!Yimento do Norte do lmperio! E quan~ 
do nós, por dever rigoroso do nosso cargo, reclama. 
mos alguma cousa em beneficio das outras províncias, 
qne lambem são brasileiras, se nos diz sempre, se nos 
repete constantemente: fasetB I}Ut&ttio estreita fie 
prnvincialismn I .. querP.is abdar os alicerces, que 
soldam a união do Imperio?!-Vós é que assim o fa
zeis, com a vossa· erronea politica; vós e que conspi
raes contra essa união não barmonisando os interes~ 
ses Jo Estado. -Oh I sanbores, quem faz questão de 
provincialismo! Quem pede se não justiça e igual
dade, ~ nem ainda justiça e igualdade, porém 
apen:'s .um!\ esmola men11s vergonhosa; que o 
obulu não seja tão escasso, tão mesquinho, que 
envArgonhe, nào sómente a quem o d:i, mas ainda 
mais a quem o recebe 1 ••• Quem Caz questlo de pro
vincialtsmo! Eu?! A representação da província 
da Bahia? I daquella grande a Imo, daquelle Jenà
roso coração do lmporio, que nunca faltou ' causa 
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nacional, DOS seUs dias d. tribulação, de angustia e aBa ,SWDIDII, lIe vilia provincial e local, para tud~ 
de a,olua" perverter, e arruiDar! ' , 

Senhores, esta accusação Dão mereoa respolta; Quando nÓI, depois de dotada a estrada,de Cerro 
lIãolomos pequenol, nunca o seremos; temos alma de D. Pedro 11, feita a com~unicaç!o cO,m o valle 
graDde e coração lener080; podemos oontemplar do S. Francisco, ligado este ao Rio d-'~ VÔlha., ))a~ 
Impalsíveil, ainda mesmo desherdados, mas sempre ,termos aqui As portas do I18nldo, a mendigar uma 
sem iny.ja, o de.envolvimenw e a prosperidade de e.mola para essl estrada do Norte, (estrada cODdem
outras provincius do Imperio; ch.gará a nosaa vez; Dada, Julgada tJ priori peIta' aUII imprGticlJ"'''dalle, 
com certezaba de chegar; nio baveremos medo de aI! talo improfi.cuidlJde, pela ra.z:tio utaie. de SUei 00,... 
ficar na cauda de ninguem. ourretaQia co.)m /J d. Pedro 11), dir-se-no ... ba : ,Como 

A provincia da Babia, razendo a sua eltrada para quereis' pelar DO orçamento do Eetado'l E Dal cir-
, o Joazeu'o, fazendo a lua estrada para Serlipe pcW cllmstancias em qllese acha o thesouro 'I' Não pÓ de 
ltabaJ"ana, fazendo a lua eltrada, para a Chapada. ser ,I Seremos ainda uma vez repe1lidos I .•• ' 
Diamantina, coloni.ando e plantande todo o li"oral Mas o que pedimos agora, senborest,Tlldo? Nio; 
do 8111, abrindo a estrada parà Minas pelo Jequiti- apenas o direito de vivermos escasl8mente, pobre
nhenba; a provincia da Bahia sará uma gratlde Dlente'; a~nas uma 'Pequena cODtribuiçlo para a 
pr-Ovtoeia, ha de ter um readimellw espantoso; e11a nos.a via ferrea,' a respeito da' qu.al toda. as: opi
tem um .,stema hydrograJlhico, e um syetema de niões estio concordes em que é a 'melbor, a maia 
IIIODtanbu, que ,com' 1811 liLtoral ,vastisslmo, seul curti, a mais barata. e 'será no futuro ioeonte ... ~ 
gMndes ri08, magniBcos, porto/l. SUll8 uberrimal velmente, I18não na actl1alidade, • mais remUDera
mattas virSlSas, climas variades e sabsberl'Ímoli, dera, ,e proveitosa aos interesses seraes 11o Im.,erio_ 
garantem no futuro, uma iuexbaurivel follte de ri- Mas isto espanta a todos I E quaDdo o govemo nOI 
quezas, um inesgotavel manancial de prosperidade' quer coaceder um pequeDo ravor,aprestação de 
em todos os reines D8tllraes. A proYineia da Bahill S,OOO:OOOS, para o prolongamento aaDUO du vias 
nAo tem inveja de Denbllma olltre; ba de ir, ba de re~reas do Norte, e da de S. Pal11o, obrigaDdo-se a 
chegar iDCallivelmente, queiram ou ftãó 41leiram ; ,resgatal·a, julga-se esta concesdo impoBlivel, de- ' 
bade acom~Qbar 01'ro,l'el8o de,luas irmãs, le nio trimentolla, ou em collisão, e desarmonia, .enão 
elteedel-as.Tenbo fé, Sr. presidente, " prejllizo· da estrada de ferro de Pedro IUI OQde a 

Mas, q,llando lIe trata de dotar o Imperio de uma i collisão, e o antagonismo 'I O.de o 'sacrülclô'do 
grande na de communicaçáo. de um melhoramento Estado, em pura perda" I ". ' , 
como este. eBquecer ou preterir a via mais natural, Tenho dttosempre, e continúo ,a proteBtar, .. ue 
a mais dirocta, mais curta. mais Cacil. menos des- deseio o desenvolvimento da via ferre. deDo Pe
pendiol8,mais'lucrativa, era precilio. seDboreB, que ciro 11. Desejo a dq&ação da oroviDcia,de Minai com 
eu Dão fosse nem filho da Babia, nem seu represa 0- ums grande' via de eommünicaçlo, que penetre o 
tante, para Dão protestarellergicamente ante o par- sell interiur. E' uma proYincia central, e carece de 
lamento contra o a&tentado premeditado ao progresso descer até os grandes mercados, delrazeJJ os I8US pro
da minha chara • generosa provineia I Não; Se que- ductos, e de alimentar e deBeilvolyer a sua lavoura e 
rei. navegar com a dia grande, permit&i.nos que o sellcommercioiateri,.,r. Sim,sanberes,recoDbeço. 
farremoll tambem o nosso traqllete, (perdoae-me a estou promptoavotartudoquaotocarecer.provincia 
ellpresliio, 118 nãO q ,~levada, nem decorosa, ou dilna de l'tbnas; mas pari pal/8U, simultaneamente, em 
do lenadobrasileiro). ,. iffllaldade proporcional 'com o desenvolYimento da. 

,Mas S8 nós deinrJllDs exhallrirem-se as finança" bnha. do Norte; porém prerareocia exclusiva em 
do Impedo, em ~r()veito tio BólDente da linha lerrea I ... or~a es'rada de lerro d8 Pedro 11 pàra MiDas, e 
de D. Pedro D; 8e 'deixarmos encarecer por tal nada para o Norte do Imperio, isso nio,abaoluta
fórma o orçamenw dos melhoramentos materiaes, mente não. Por tanto, apoio neBta' parte a propo.ta 
e_lotarem-se' os creditos do Estado em vlaçál) (qlle do gonrno. E qU!1esqller que sejam as difDcllld,dea 
nlo .í", altamente remuneradora, desde que se do resgate, eu depOSIto plena confiança, não.6 Q. 
proJectar' do 'ponto em que está para diante, e deelaração' do Dobre e illustrado presiclente dCt oan
demons.'ralo-bei); quando cbegar\ a noasa vez? '.elbo, como na do nobre ministro da a.ricultlira, 
C"mo, com o serviço onerolissimo do juro da diyida ele que bi.} de' lazel' todo o eaforço possiYel par .. 
publica, quando não temos 8aldo para empregar no operar o resgate, condição preliminar e uô1iilima 
jleseóvólvimento de nossas vias de commllDie.ção, (apoi!Jdoa) para o prolongamento, condição c.phal~ 
vamos, ainda mais, e exclllsivamente, dotar a já Digo mais; ain.a quando não me dessem nada, so 
grande empreza de D. Pedro lI, qlle é a meni- me garantissem o resgate. eu me.contonuril, (/Jpoia~ 
na dos 0llí09 de todos os governos 'I Não dará doa): vêde, lenhores, se 80m09 011 não· raloaveia, 
isto direito a dizer-se qlle a concessão exclllsiva á se somos ambiciosos, Be queremos prejudicar a nin
da Cercea de D. PedN Il é a encarnação incon- guem, S8 obramos por meiSquinhe espirito de pro~ 
teBtAvel do systema deploravel da centralisação, vincialismo. 
systema exagerado, rllinoso e impolitico, que atro- Mas ell acbo p"ssivel o resgate, e que o nobre lDi
~hia e dissolve a b.oa IlDÍão d~ Imperiu! Cent!-,~li- nistro, habilitado com,o estA, querendo operai-o po
lisação que não para na orblta da acçao puhtlca derá fazel·o;, e, depOIS de desembaraçado poderá 
geral; mas centralisação (unesta, qlle desce á proseguir. Mas é Decessario que nós contemos com 
administração provincial e local, á instrucçã." ao esta projecção, porque se ~ condição da verba con, 
trabalho, li viaç(o, á ind\lstria. á todas as fonle .. , sigllada para. as estr.das elo NOfte, fj)r su.llorcli~a4la , 

--..,...---,-~-----,.....--~, ..... , ",..., ----.....-_----.-----------..,...,...--
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á condk-i~ do rasga te, (qaa não é ()(:la prop011r.; que 
não 1: ~la declaraljâo ao nobre mínfstro da agri· 
cullura). 

O SR. vrS«>:otDl! oo llro BRAI'fOO (preaíJe"te do CQ'II,

~:eli~):-Apoiadú. 

(J SR. F'~tal'IAl'IIIU D' CU!uu:- Entio ,. promoua 
aoria fallacio111. o quo nlo é do IIUf•por, nem de re· 
OOÍif da boa fiJ 11 l'J1Jdade dn IJOVOfQO, á IJI.IOID 
aJioío, o que me mllrece totla oonUant;a. Or4, o f(o
Yerno empenhando n 111.111 pabYrn, do qtto, com 011 
mOÍOI de IJUIJ jfi OlltÓ bobilitlldo, O CCIIII 011 OULJ'OIJ que 
lho offoroco • proposta, fiJtOrll rA o re11goto om con
diçõell Yant1jo1111, 1egunrlo 01 tur·moll eataholcr:ído11 
na mollrnll propo1to, moa nlio aubordlunndo a J1ro-
18Cuçi• da linha do I'Uigalll; O ICOVernll 11"111111 ohri
tca·l8 a contratu com 111 1Jornrrauhío11, n reaolvor do 
rtualquer ftlrma o Jrroseguirnonto dBII e11trndu1 dnudo 
ile11•e jrl 3,000:00011 a cnda uma das llnhoR do 
Norte, o á du S. t•aulo. J.!:atou AoUNfeiLo. IJepoAILo 
plana confiança na ttolnvrll empenhada do IJOverno, 
o pedirei contas nu futuro a quem fdr governo, Jrelll 
Jnaxecuçlo da concossiio. 

Maa dllso ou, Sr, presldonto, IJIIO havia do pro
var que a linha do .loazelro l!rll n tJUe t•tmnla Lodne 
a1 coudiçoea tiiJbnhJal\ o oconumicaa Jrnra a ttrefe
renclll do 1011 deaonvo vhnontn, justamento llorn n 
oplntao de todo11 aquello11, IJUo Alo 011 mais intYroRaa· 
do1no proMIJlUimentu do via rerron doU. l'cdro 11, o 
IJIII!I SI~ 1101!11 VOOtn (lreiiiOI'III'I !IORtittoP1 O IIÜII Clll llll· 
tthuma daa outl'llll 'VIM • u Notto. E o 11ruvu, S•·· t••·o
sidon&o, lllltn vorlathl9 doeumoulos, dllB~Io u trnro!lor 
olaborftdo na camnra doR Ht·R. dll(.llltadclH, tlil lrgtA
IIllllrn do lH(\ol a 11~1\t), COIIIII <\0111 l01bR RFI di~CIIR• 
çõo1 hRYi1l1111 at(j hoje, ll slp;nndu o votu doR ii lnRtl'fiB 
ropnnnmtftntel da11 provlncitiR •lo lU o do J nnoirc.l e 
·de l\Un11; e mai11 ahhln 1111ln JlrtlRtlnte c! Olllllnl ctiA
culllâo dl!l\ll llOBil, e IIRalmento pololl JII'OJUÍliR tt·n
blllhoa oft'o~llhloR li dollboraçi\o do \'arlamenlo 
JlO(OII t!DMilllbiiÍNII llOillllliJIRÍUtlaolll!l \)0 11 (ll'llflfiO 
Sr. Marl11no l'I'Ocuplo, dlrectul' da tlfttrada dn fnrro, 
• aló pelo mt111tno Sr. Muiano l'ntCuJtlo. E' fundn· 
do em todo• oatea otocmnento~. Monhoro11, qnc ou 
boje, como aotnpro, f!lllltonto a proforonclll cm fa v..~ r 
da linha 4a llahi11.. 

O Sr. Dr. Andrade \"iguoira dlr.ia nn ·~amara o 
anno patlsa,io que se .~ontentna C<llll 11 projncçi\o ot:l 
ef!trada de Cerro ote n. t'cdt-.t 1l 11olo~ nllet1 '''' lllo 
l~rêto e Sapucahf apenas, e di11:i.1 1111.'-'.llcllll Cillllara 
q_ue o 'l"Cf!to er11. amob um clo!!orto. O Sr. llr. ,lleliaa
rto nof! dizia que cstl\ zona nAu era obs. ma~s Jlro
ductivall ; qut' (lS terronu~ além ''" l'lhnllqll<'lrlll, <'III 
grande pnto,_crAm (~Stolrois: q11o no rio do .s. 1-'rll~· 
cü<'<l nà•' hAvta popu\~çào co;np,ct:t. nl.'m mdnstna 
dt':>cnvo\v\da ; que •h l'llZào capit•l d;o Jlrojocç.ão da 
\i.11ha do D. Pedro 11, ora tor pnr mint '' ri<l do S. 
Francisco, ,-i~to ot"" aquella populaçi\o tinha por 
h<lt'isontc vi~ual o p•wimotro do seus •~11111pos ; para 
t'\lt'S t'!'~O t'l'A O \\mito. 

Aqui, nas ultim11s $t~ssõos, o nobre e disli11cto re
pr•''llRtantt> de !\tinas, ,, Sr 1\ibeiro da Luz,:\ quom 
cünsa"N toda a '·en.-raçie e estima, mas homem 
v-erJ.adei.ro ~ just.,, cunf<Jssou plenllm<Jnte o se
.;uin:e, s&nlh,res: c ~,à o h a hOJe no S. l-'rnncisco 

i.fltereRBtR commerciaes que demand•m o seu pro· 
longament11 ( refaria·lle á estrada de forro de 
D. Pedro Jl) attl lá. TtJtlavia era. um" eatratla de 
(JrarultJ intertlllt: p!Jhlic•, 1Lma estrada tJ~trategica • ., 
Foi " uníco J•onto por ondo JrOdo defondGl-o, 

Ainda as!lhn nlio tom razlio. A linha paro Miou 
não ó nbHolutnmonto ostratogica. A linhn estrateglca 
sorí ' o da Unhít• ; ó n quo sorv11 o tf'Jdo o Norte; o 
já o provou 011 rovotuçiw de l'inuhy o do Moro nhõo, 
om quo 01 KoccorroH lornm por ví11 do Joazoiro. Para 
IR to ora noctliiRnrlo con11trulr so 11 e11trada t111 Dohlo, 
dlue o Sr. lliboiro da Luz, • porquo con11idora a de 
Mi.rlfU um c·11npl~mento da da llahian (uotol'l bom.) 
1!: ainda, di IlHo o mtJruno nobre 1enador: " N à li me 
"1JIIInlw ao T•rolonrJttfflftftlo clrJ eHtradiJ úe {erro da 
lltLI1ia '"'' Joa:uiro, porqutJ 11 ''" de S. flrflnrJi.lltJII i 
muitu ewten.111, muitll 1ifl~to e ur11a ~ri elltratla de ferro 
nã11 ptulerd •atin(r&Zfl1' 1111 l!aJirJenoia• duqu.ella %1)f&IJ 
nem llltmr 11 vüla, a pro11pr1rídadtJ e u ríquua .. , 
O ~r. !lettarlor t•omJrou renoxtonllYo IJUII Jlor muito 
t1mpo nlo JllldlnmoM Lar mal8 du um11 eatrrula. 
O Sr. Ribeiro rl11 Luz IJIJRtJIJrtltwa, n ,,,. tJIIte fiiiJtivo 
nrio cor~telltii1Jd 11 f11'imttzÍd dd l!fltrlldJJ fifi Bal&ítJ, 
rJUil tdtlm tlc Rer " tJUil tinha diretJçtio fiiiiU cnrta, 
mcnflfl l.trrnnu~ tJHII!reill a 11ertwrrrr, ao/IIUIU~•• ""' 
ltlf!R conrliftll!t fhatJnceirru, qne era neceHNrtrío o 1en 
proiOf&(lflrntm/.11 d. l1r.m de IIIJit pruHperitltJde, e tJ /11m 
tla11 Jb~ttttÇ!II d11 fmpl!rtll. J1 l~OHUo .. , JIOift J!fOJirll COII• 
llsRilo dos l'IJt'rullotllniiLt!R do Ulo, o do Mhtall, qu" 
tlovn ~o•· prulortg11dn de Jlreforoncla 11 llnhn da 
llahin. 

Os ollKI:lllhllrnA eutrllttiiiNiorllltlull Jmlo Sr. Mlll'ilno 
l 1 1'1li~IIJiio, nonrJiuarn do seautnto murJu tod1111 ai 1111111 
llbtiOfVIIÇÔn~. (LA) : 

"H a em todA a edcneão d11 Unha, do1da 11 Mantl~ 
qut~lt'.1 ató Matlowlnho, npr.na11 110 far.ondn11 lmportltl• 
lo~, ou qnn, J•a•·a mnlhur •lh:or, llM do loKnt chilmam 
ímporllltllel'l, e IIIIY 00 a 80 JIOtjllon•a erltnbelcdlholl· 
loiR. A JII'OIIIlcçilo Clllcula•llll: 
Em qunljo11 1fi:Oil0SOOO n 80t000SOOO 
1\m milho. . • • MO:OIJO(IOOO a 600&000801'0 
Em c~ boÇftll do gn,Jo. Oú:OOOSOOO 11 '70:0008000 

" I~ 11 tudo o que ha ne11110 lii.o proconl11do Yllllo 
do llio-Gronote. » 

Scgu•du o rclalotio du11 Olll(l'nhulro• do Sr l~cr
l'llira ta~Jt~, 0111 remunPraçiio a mna •la os.copclo
nR', o CllrÍ8Mima, a o11tatlsllca da JliOflht•1ÇI\O •ó otro
rllll• uma ln~lgniOMnlo lmluRtrin do ct·oaçlo ·d" 
gado, " all{llllllls plont~çüos do •lllao I No mais, 
11'\ll&llo va!lto de11cr1o, ondo1 na phraao doa mowmm1o 
soS impera a solldito e o lllllltldono, doaxou.thel a 
mal~ tl'istc impras~ão I ( 1\olatorio citado, pag. U 
1\ :.lll. 

Em •10nclnsiu,, lti;r.otu oe me~moa ongcnhoiros : 
" l)(l tudo n quo ~~~~ bo '''l oxp""· V. S. focllmonto 
chegará comigo 110 Solguinto flll!Ultado : 

1.• Linha olosponotiot~a, ll multo ncl11111 da módla. 
quo dov"mos dosujar om nosso pniz. 

2.0 Más condiçôos do trao;n<l•'· IJllO pesarão som
pro sobro a cons<JI'\"IIÇilo da cstrndn. 

3.• Pr<ls!lnto mesquinhn, o futuro duvidoso. » 
Está, po1s, julgado o prolongnmcnto dn linhn de 

P.:ldro lI pelos estudos technicos .\los proprios enge· 
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. . D~';'!& ~~lIraia"o~.dOI p!lo Sr. lIarlano Pro- ~ fi. -por lel\l. e arroba. LeI .,..... .• .,. ,;~ 

coJlo ~.':~ra ~ie.· que 0.0,.10 8Dgenheirol do ,ua. If lecgão 10 rs; por ano~. . ", .. -< .. ' 
'I)Y"O,,,,"' , ,.. ' ",i ' " 'I ,,' ,A. ~e.dl.Do m.ll pro.~ro .Iado do ~. ~' 

O 8 •• AR'I'.10 :,- E' por 11m.' dlnCglo :qu.el&4'u, ...... '~.da, 4.y.e ter, DOI&aprbaeira ~~'~ •. _. "".'.,;-
abaDdon.da .' . ',' I '.' "an9" 010;.&&1'. nuoca .• 'J ./.. • . . . " ,',," 

~':' ." I" , .' ',.'. , >", í.~:J'On •• lla.ul,porlao&o,lenhorel.~D.orW!JloddJi i~·· 
, O 8 ••••• 4.DII D4 CU"H4 :-Portod ••. qual- '!~IoI!l""Benlaelrol. comml'IIoDadoa·P.,eloSr.lla. '.i' . 

··qu.r. ,qu ... e,,,olh., o,&,ao.o 11 .ompre'd.iMcll.,ed •. , ' ta ... , ,r",."., r.rrelr.wIl8p.ra O •.•• lU. dOI dOI di ••.. rIOI."". :." 
pendlolll.lmo. Ser. pouco m.il ou mODO'.' 'oomo . ,aOOldo p'ro",ull.lnto da IlDhad. PedroJI pelo i:",· 
o' dlllDh .•• I&ud.da do. Plr.h1 ao Bom·Jardim pe~O' tlrló.rdt!' Mlall. ,a" obe'lar ao :~a1l8 ,de 8., Wê.;"l'.~(~: 
.11".:d~ 'IUpl&ID'a... ,..' .,I.co.'~aolllta ... &rillalDlnle pela,laoer&e •• d~7:~:·,;>;; 

O I~riadl). ".I.v8. o alJ.orrec1m,. 0&0 da 1.l&ur." ., . _uro d •..•• Unha, .• ,'.1. 'UI •• Iqlllab. ~&rllJ .. a.. ..~., .. ~ ... ,;: 
D.,oll de I.n.r d •• ,,'orm •• d"larlfal elP-!lcll.,I, _'D&o no prellate •. oomo a ... JII&jII'o. ,T .... o.",. '. . ::0~1;; 

e&o dil o .e.uID&o o proprlo Sr Mariano P "'er- ,Ioda, que o ,proprlG Sr. ,Mliilaao . IUI"D&a[t:l.. ··",,"'r' ........ • _ (r, . • .' ,Iu.lo í10 que alinha de "11101111 ... ,a' . ,~~.i'::(~ 
norl .... 'e u ) I . talvez ao maxlmo do ".a.por";Tkllo .... &rIco;. .' ,:.;'\~>;.: 

'. roram .. 0. ",11d •• tarlla ••• pecla". I proÇOI ml· ,ando ao Porto Noy. do cu ...... ', •. :,'Ca.E. I" .Oâ~.:.p.':.;~ 
nlmo., pllr. determlnadol ,onero. de ru&oroo, (.orooa,.m S. Paulo" qu.: 1110:,11 • .".b.bll • ;J4IIt.: t\:~-:,· 
com o Im de' u&lII.arlm-l" melbor o. tron. u.ato de.onyolvlmen&o do traD'porte· ti.:· aírol ".·,~N,,~~ 
lentld~ (alludo lem duvlttl lO Ilc&o notado a de remuD8r.çio dOI c~ PU ......... ". • ......... '4Iiieí:"?,.~,! P". lAJ (Jo melmo relatarlo. d. deloerem a lerr. .1I1!.'ÇO. .,' .,' ''>'' J.>~'~::'l. 
"a.lo. o,; "1'10'. om &odo o lIome.tre. a oxoopçlo En&re&tn'o. o Sr.lI'riADo &lIa ..... ,I'f' ... ' ... :,'",:e 
d. 'e,erelro e Março) IlIIollltando • Ilvoura". d. '"p~O.t" ronda liquida d ... tr'd&-d.fmo·Ptdro',JJ •• ;":;;~:·'·. 
conltrucçlJ.. o u.o de rOllur.o., p.~a o lnterlor, r.ndal.lqulda de quo o nollr ••• aa4ó",. .. ·~. " ';)i~~: 
'IU8 ... tlrlf •• lati ••• torna"am ~rolilbUIy.o el. de tl1n .. tan&u 18 OOCupOII .. uI ......... ~(:;;:,i;;;\!) 

R.all.ando·l!! e .... bnnUlo.çõ .. de I.arllll, de· A CI'&O r •• .,ol&o o .nobr.llaa40r,,.,Ja' .....,.~';;.:~t.1,· 
y.la-.. &or em "I.,. nlo •• crlOcar a rMoUa .d. fI'- vlnol., compo&en&fl e .u&orl.ado 'OJ ...... · .. ~~:~r'c~;ó 
trad.. ql,lll 'p'.lr d., annu de admlnl.traçlo o ç6e. olpeol.u" no a .. ump&o.I'd._ .. t"U!ll"'~":;;:·:~ 

,mat. rl,orollmllnto ·ocoDomlco •• como loram 18fJ'7flllt'la tal renda 1II1I1Id., oqul,..Ita ... '1,·41,: •. ,:; 4i~.~'i!~~, 
CI 1Mt1, ° a(l ••• r do tor a&&llIlJldO mil. tard" ao ",,'rada do I"rro do Pedro li. O .oln'''·· ..... clor, C1U::;;:"i":f. 
mll.lmo' trln'porto kllom.trloo quo tom pro"..,,,I. IfUII&el)'ftYa e.t. propo.lçlo, aPoiado DO.'''~&oiI.;'::/r·:~ 
men&o d. t .. n.s&e porloclo do .'IDO. mall pro. " pe~~' offtel ••• , o .obro&udo nOl "abalbOl do' ·\·7~ 
I.lmo. (lom&udo naquelJlI IInno. po""u p •• 1I0U a Sr. M/ufllnu Pl'ocoplo. nlo com. pute,.., p.a ... ' .•.. , ,.;:: 
rendi IIquld. d. "./_ do OI pUlllomprejfado..-' ,loducçAo d. renda liquida d., e.trada. d. ferrO .. · .',": 

Era lM8 te". f'1I""" '1N..,P"4n,,,d, doy.ld. ao ".m· do Perlro lI, ju.tamooto o •• lelDlDtoI·· tae. ,... ',.rl,· 
'rakJaom a complnhln Vllllo " InduI&rl., qUI) viam oll&rar no cllcul,,; o nolt" .. DAdor llai.....; .. ; 
'roulI no. prlmolro.nlor. ... ,r.ndo 01 •••• de tr .... • li" Rlmplo.men& •• ODear.r a. doI~'o;~~;> ";L; 

. portei. '11111 tlnhlJ em re.onll, e qUI tlnba dft .ba.· dll Unbll, a /lomparal·a. com ...... recefta "~,,,,,,, > 

. tlJeu por mil I" lonlo pra.o UUI melo dn tran.pllrto zlr a oO.l.IluII.o de que o ucellO entr. o ............. · .,.;i:t, 
m.il 10nto. Hm uno, o Inn9 'lUa r"latlmo.,.o a bruto.,. do.p"za clillmad" d.ca.&oto .r.,,_,-,-;<:·.;_";4 
rondllll1uldleKcodou.'7 ·/ .. 10 IlIotl.vldo" Icçlo te A 7, '2 -{ .. ; por con.uquencta CJII8 era ........... ' ';",'~~fJ.' 
di' .. riral. . . /lUamon&e remuneradora do. OIP.UI .. do ~ .,.;.~. 

Que nOI annOl do 1868 .18'70 a 1I,Ú'lId" a&&lnBla "rolecuçAQora TI.&aJO"ao Eltüo ..... ; Má .... ;.~"~:_ 
a IIU maxJmo &rall'porte kllometrl/lo demon.tram 6 um Oll.llno m.Di{e.lo; o Dobr • ......, ,... .. ~:?:;:;~;, 
o. al,erllr:aol .taUliÚCUI, e o conheclmoolo que. ,,- oba proylDcla o domonltrou ..,.I.eo .. , e "J ...... ::~ ... i:": .. 
mo ..... o l",m.n&O CIO ',rAleio Dlo .campnba ainda demon.tral·o.·· ...- •. ··':7.~' ... · 
proporolonalmonte o c1ellnvolvimeaao da, IÚlha; Nlo enlrarei oa .preclaçlo pa~."}:;" :~:': . 
• a. 10.8n" nc.bor mat. 10D,' a melme mercado- 010 .. ".10. do cIlculo, aoal111ndõ ........ alell-; .«. 
ria que I' tr.n.portna d. mal. porlo. pua da ol&rlda dolerro.l8pndoo ................. ,' :' a , d. m.11 lemplo. proy.lllo, qU8 gu.ndo UVOl' que a~ .. n&ou " nobre aenadOl' por ..... , ...... " •• 
a .ltrad. chejfado a Por&o Noy.o do C;unba e a 1.0- delOovolvim.nio do lua J)1'iJNíft a" a aJtúDa... .. 
reDI eDl 8. rlulo. ItmiÚ. ti .. %onll cO!.JI.WII, com ~o. em que 10 acha a prole~ da JiDJIa;!uO..... .' 
mall do dobro d •••• eDy.olrimoolo da Iio'" de 186'7, os&el eloDleolo1f •• latl.1ico. cfe calealo 'JDÍDJIa Ms. 
filio WIfDQ c.rtGmeftt. dobrll40 11 mallo IÚ t,.lJfIJI- po.íçio; JIH. o que tenho lido em cliv.-...... '" 
,of't" • • "Inpollo a mall de mil tooolada. JOI: ~ ~ ..... te Irabllbo da camara, (mon,.. ... ~ __ ' -
metro, . ou cerca de triota milbàe. de arrobai por lmJ)flrtanM trabalbo do Sr. ~ Gah_ .. 
aDno. '. do Sr. 8BJ'9IlbeirO Borjá Culro, •. ~ ~ .. 

EDtnlaoto, o decre&o de 9 de lIaío de 1855, comento" otBcíaes, TejO que • ueh,,"'Ín. _~ 
conlidera a renda liquida d, '1 ./. como a retribui- da estrada de ferro dI! D. peqo n tn dfiPI,fi -
ção miDJma que deriam ler os capitaes empregadOl sÍOJa. aio foi J'emlUlnadora. Na ~ ..,.,. ema 
oa enrada, e pa.ft realiJal-a baTia a lutoflHçiO do ~ esttaonfínariM • ~-!~ l{Ila • 
reformar .. tirilal. o tnplD da la em que m daus ~~ dlJI • c' ~ 

A tau estabelecida, pelo IDUIDO decrete, para twmel c.m.aram 1aato como CÍlrCo< r.u- da. .1:.- a.JI~':: 
o principal artiso ele trusporte, da rolecia é, se .1eTa1l a esu. alprimro a MDda da Mp .. e .... 
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' ·,' .· pQr diante. Vemos que leguas de estrada' na. 2• •cumhe demonstrár,"pelos pri~cipie3!1 da B~ienc:ta; f:J\1.8; :1, 
. · .. ·'. aecçao,.difficilima, custaram .até. qua!ii· 2,000:000$ este progresso ascendente de sua renda ba de. coa··. · 

, : , . cada.le&ua! Couaa estupenda : ·faz-se no S.ul cada ti nua r . á medida do seu desenvolvimellto ·pelo 1nt&-
, ... log~_,or 2,000:0008, e não a<\ dão s;oooiOOOS, par• ~íor,:logo que transponha. a zona cafezelrlli (que é a. 
, ae, faze~em umas poucas de leguaa de ~st~ada, para que d~ ess~ grande renda) e pet:corra :ter.reaos' me~ , 

. , as provmclas ~o N~rte!. •. . . , , , ; :. noa,p~o.d.uc~nos, ~eno11 povoadoa,.com m"n91 indua-
.. · . l'J.as todos v1ram que o nobre sena~or ·se equ~VO:" trja, o /trabalho desen:volvido. Sendo a.cona~ueçiC), . 
. :, ~ra : eu: mesmo, que, pão sou entendido, ,nem espe-. dl ,: .• i~ha difficillima , atravesaando por·:: terrenos · 
. ·· c1aliste nestes ma terias, notei que o· nobrA senador ·montanhosos, incultos e pouoo povoados,·.nio.bal'eri,. · 

;.··.~::' c~mpdrebden~i!-f nad coDm~putação11da ~en~111 liquida da remuneração_pa,aojurEo dodcapitbalemprepdo:}o
1
1o.;; 

'·· '·'···:'" . eD.ra. a e .erro• e : edro . ; . s1mp esmente as votamqs sacnflcioa do ata o so re uma base aa aa; -· 
despezas de custeio.!.' sem especifleal-as .... O que são logo, a via de D: Pedre ll não sotlre parallelo.com 
despe~• do CIJatàio.T. E' preciso que começemóa per a do Norte da' Babia a S. Francisco, IJUe'é altemeate · .· 
entendermo-nos, explicando-nos primE>ira·mente á remuneradora, desde que chegar ·ao no·S. Francisco. '· 

· J:l!llpeito da' "lailsiflcação ·exacta .do que sejam des- purque -v:ae servir a muhas 11roviocia'a ;'e~ na'!e&a~ ' 
pezlfa de':~usteio. . . . . . . . ·. . çi'lo franca de um . grande rio, não se va~ 1uter~ar. ·· 
; . se .. elltre. as de•pezaa :do cu•teio o Sr. Mana no como a de Minas, aos confins da pro~ncia. a~~.t .. 

. . Preciopio'incl1d~, c.omo nlo.p~dia dei_xar de inc!uir, contluencia' dn Rio das Velhas, ao priilcipi() d~ ·Dil-
. . as da constrncçao, .exploraç_ã~ e. tracça~ do. caouoho ve1ação do alto S. Francis~o., · · · · · 

,,.,de ferro, se111ndo ~s princ1p1os da se1enc1a respec· ( BtJ um &ptJrte ) · - .. 
. tiva;- ae elle incluiU entre ess11s despezas as .da · • ' . . . ·.. : . ·.' 
·' 'conatrucÇão, da· tracção; da conserva9ão .~a linha, Os mappaa estatísticos o .demonstram. Minà~· te~. 

toda'll ·IS. deapezaa geraes j se.elle .as IDCluUJ_ todas área muito maior do que a Bahta; uns calculam em 
b .. em·: · eut.lo aiclllssifleaçao é rxa~ia, essas sao dea- 18,000 Jeguas quad. radas, outros em 20,000: á .Bab.ta 

· ·petas ·.do cuateio. Ma a eatre. despezas ·do custeio dão 14:,000 ou 15,000: mas caléu!ando usim a área. 
5lill6uem :'jáma~ ·,incluiu.~ serviço d,a amortisaçlio, do .teuitorio, dã,, 60 habitante!! ,por. legua_a Minas . 

'. do JUro 40 cap1talgarant1do, empregado na con- a 80 á Bahia. Lo1o,a nossa população é matS·agglo·. · 
. , .a\rucÇl«;~ da lin~a. 1 •• ... · . . • , merada, mais densa, e,, a~~m· .da natureza do ter· 

· -::Redarguiu muito bem o mostrado senador pela reno, 'e.m a nossa provlftCia esa~ . grande elemento 
. ,Minha prov.iocia, · dizenEió ao ·nobie senadnr por da denstdade da populaçjko na v1a , ferrea :a percor- . 

. '·'·"'' ::. lliilas: Este rendi~e.nto que dizeis liqu~do· de J~r,· e. sobretudo, DI_IS !Dargens ~o grande, S. ~ran-

·i·.:.i·:·;-;:,~.·., ~. '1)()0:0008, e q~e d1za1S corr~spoodente ao JIJrO al-. c1seo. o~de a proVIDCia d" Bah1a tem uma grande. 
~:l.i;:<·.: tiasimo de.7, ~"· a_braoge simplesmente 118. dcs- populaçao.. . . , . . , 
'·;~;:;~L::;: '.p~~· do ,cl,lsteto ~ab_oha, ou ~brange o pagamento . Sr. pre&idente, ea~u tomando em pura perd11.0 

;:g;;r.: , .iiO.JU~o. e a a~ert~saçao do cap1tal_empregado? Vós temP.D ao senado (nao GpotCJcios); eu ap~nae quarta 
;> •.• ,.,-:o.·· ni.o podeis·d1zer·1Slo, porque de1xastes por pagar cons1gnar· o meu. voto enunciar-me mus uma :vez · 

: .~~·: .. ,. este aeniço tlo juro e amortisação do capital t~m- nesta questio~ capital pua o deseuvolvimeato~não 
(,,.,: ·, · pre«ado; e então.a renda'liquida da estrada de ferro só da u,~inba provmeia como de .todo o Norte. ll:sta · 

.. ···. Cle· Pédro II ·na.:> 11erá de 2,500:0008, mas sim ape· via· geral, de . todas as que se· prejecta.m pará o 
'· ,, , '.·, .. Daa de 300:0()()8000. · valledo S. Francisco, é. sem questão a m81sgeral, a 
.· :·:~. ... ·-::' :: Ora;·aoo:OOO. em relaÇio ao capital 'de 40,000:0008 mais curta, a mais facil, a mais barate, a .maia re.. · •u• creio já. eatar despendido, não á certamente a muoerariora, a que COJ!SIIlta em swams os maiores 
-. ·. · . :remuúeraçãoequivalontoaojuro de7"liquido do ea- Interesses do Estado. , ' · . 
: ·:·., ·-_.J ·• 'Dital ·empregado. Le10~· póder-se.ba dizer que a "i• ~Cumprido e!lte dever, eu· nada. mata tenllo que ·. 

.... 

fama de D. Pedrollé altamente remuneradrra'fQue d1zer, e peço perdão ao senado de baYer ab111ado do · 
compansa o'\ aacrificio do Estado! I E ainda vos. in· seu premoso tempo. (Jiuito bem.) 

-

) ' 



DISCURSO 
rnOFERIDO NA SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 1871 

• 
PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

JOS'É THOMAZ NA/SUCO DE' ARAÚJO' 
, " ! .. - . .". . . ,', . 

. :., . ~. 

, Sr. presidente, eu começarei 'felicitando o palz,,! rece 'qucio DJi/iisterio Dão quer., emUar os' grandes 
e cOllgratulando-mé com o partido cODservador'J:"i,,{ :'reformadorcs como Bobert Peél e enour,: qu ... 'p .... ' 
vêr chegado odiada realisação dll reforma da ,lei! o prestigio de sua obra, se esforçaram em~are.r 

;~f'I 3 "de Dezembro' da '1841, que .paracia uma: la!i 'o.~DI'UrSO de todas .a~op~niõ8ll,' mesmo d •• , Ipi
,lmmutavel até'em:seuspontos a Vlrgul,s; uma le~ nloes adversas. O mmlsterJO quer/nttas OItenta1"
de 'origem divina como a que Deus tran~miUi'u~i Stl 00100 senhor o odmkador ,da' 'aUuação. 'f.zendo 
Moyslls no Monte Sinal, ou'a quo a ,lIympha Egerill' concessões aosv.mcidos; mas"nio, hian,isindo,com, 

'deu aóReiNuma Pom,PiJio. ' " "I elles. Será que.pernlo contn CO.m"8 Clmar.' dos ' 
" Félizmente,Sr.' preslderite, voe provar se IIue csta Sr8. deput.dos, não quer, inquinar-Ie alls olbos 
lei é de origem )íumona, e não era preciso está dos sells. aceilando emendas prove .. ientes de ,ncb os 
prova; porque todos sabemos que as paixões polhi~ proscriptol? , ," ", , ,','" 
cas e os in téresses ex:lusivos, foi que a determina-,Como fluer q'le .eja, Sr; pre'id .. n&e,e't4 'IJem 

'raIO; sRbemes 'o sangue e as reslstencias que'ell. longe de nós o animo hostil ou equiVOCO; Ha"imoll 
produiiu; que.tornando.lea causa, da oppressiíq doprastar nosso auxilió ptr. '-otriumplloda.'iélillll 
deste povo. concorreu ella principlllmente para que Iiberaes, quo porvontura 'se acbam no'projectoviiílfo 

I ~~asse desmentido' aos olhol do mundo ,o nOlsll, re~ .:ta climara ,dos Sr~. deputadol, ou na8 emêq'~iill 
, 'gImaD' consUtucioDal, absolutamente 'incompatlVe' do Sr. mmistro da Justiça.' , ' , , . " 

'com alia.' ,(.Ape'ado.) , ,', ',: ,; , Ainda' mai. ,:' ~e 0, ministorio entende. que nio 
'Felizmeniàvllodeixâtde existir, Eligo como le1 tem força,ns camaI:~ 'dos ~rs. deputados p~ra'azer 

i politi~a. 'no~q~Q, iUp8istir~ s~mento no ,p'onto de pass/lr quaesC{uer emeDd,as que melborem ou com
vlsta do admlDllltraçao da, J usuça ; sendo 'que' neste pletom o proJecto, da camaI:~ d,o, Srs. d~II1{Il!dos, ' 
ponto de vista, força é conressar, alia tem 'milho podemos fazer uma, transscçao: passe o pr~Jecto 

"P1erecimento., como ,o,stá .• " .' ' 
, Sr. presidente, ~B mo alegro por vêr cbegada,a O SR. ZACAIUAS: - Apoiado. ,'; 
occaaiito de,reformar:1 lei.dc,3 de Dezembro, ,nio O SR. NABUCO: - ••• sem as no.suemend.8. 
estousaiisfeito ,quanto ao modo "OI quo é reCor. mas lambem,atlm 'as emen~as do, Doble ministro ..• 

mê~~fOSSO a V. Ex., que' entro nesta discussllo des- O SR. ZACARIA,S: :- E votemos hoje.~ .• 
animado de conseguir qualql;1er c«;ln!;ossão para com- O SR. PARANAGUA : - Por, acclamaçao. . ' 
I'~e&ar ou aperfeiçoar a8 dlSpOSIÇOBS .d~ proJecto. O SR. NABUCO:,-; ••• o votemos deB<!.e logo, for. 
Tua prova para aventurar esta proposlÇllO das coo- quc, 1!l'lIhcres •. aceItamos as conce.soes libera os 
fereDci~9 . havidas entre a com missão de legis'!1r.:~o que oprojecto faz, comp proposito de recJa~r e 
(a que .tl'n~o a honra de pertencer) e o nobre. m1019 reclamar.sempre A8 medJdll~ que são indispeo88.veis 
tro da Jushça, nasqules nada ~,ude conseguir. Pa- para complemento,e garantia ,dessas conce!s~e!. 
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o SR. CANSANI!ÃO DE SINllIlBU': - Apoiado. Para iIhlstração do magistrado é essencial o 
O SIl. NABuco :-Entretanto. ,Sr. presidente uma noviciado. 

aha razão de Estado determinava que eata relorma A respeito do noviciado, Sr. presidente ° nobre 
fosse completa. H~ cerca de HO anDOS , .. que porlla-. ~inistro dos negocios da justiça sabtt a~ minhas 
mOi!. para c.oDsegwr as leis organicBstep!1entes:' B:, ldé"s, d~8d~.1861. Eu não deaejo um noviciadO tão 
reah.sa~ B811b~rdades essenciaes e prlltiçasdo povo" ,í1crys01ado: como.é na Pruasla é na Allemanha, 
brllsllelro. ~OIS bem;. chegou li occasião, segundo a isto é, om e.xame ngoroso para cada grão da magis
vossa pro.prla :c,::!nfll!S~o,de ,fllzer esta!! leis orgaBj- trllt~ra: assim u~ exame par. 01° srão. que conCere 
caso E porqu6lnl,l0iazel .... l·completad,Porque fazer ~ ~nulo. ,de.audltor,.',out'i~,,!xame . dp,:r, gráo, que 
uma reforma hOJe qUe ba de leclamar outra refolma coó!ere o titulo !Ia ~farendario, e ftilahueote mais 
amanha 'I Para que conservar e entreter eata ao- um exame, o mais rigoroso, que confere o titulo de 
ciedade de reformas que 1I0S impede o estudo das magistrado, VUIII~~'~I, : 
questões da nossa vida ~rdinaríà '1 ' -, 'Como 'sou pOlutlv~, Sr •. "residente, dllsejo que 
. ~a. ,!"rdade. Sr. preslde~~e, sendo esta reforma ft9uem sabidas 88 D!lobas l~eas a resptlito do oovi
J!ldIC18na complet~, COD8$ltUid,O o oosso:povo com :as ~lado, as qua~s est&o, conSignadas ns minha pro
hbeldades essenClaes ,que ·teem todos os povos 'de' .'posta de:l86~,que :peço ,ao, senado liceoça, para lêr. 
systeDls representativo, "oderiamos, como faz a In- Nesta proposta diZia eu (11): 
glateI':1I e os ~~tados-Unidos, sem a preoccupação de « Nenbum bacharel será ~omeodo juiz municipal 
refl)rmas políticas, entrar ex .. :lusivameote no estudo som ter ~ousann~s de pratica. • 
das questões economicas e sociaes, que como pontos ,A. p!a tlC8 C!,oslste na (requencia das audienciss 
negros e ameaçadores assomam no bOJ'lzonte. deiS JUizes e, trlb~~l1es, exercendo oh! ° tiacbarel as 
Actualmente a nossa vida não, é uma vida nOI'mal.' CUIÃ~ções de SOhcltodor; na assiatencia ás sessões 
Ficae certos, senhores, de que, passado o vrojecto do lury da Côrte ou capitaes das provincias, fazendo 
r.omo está. amanbã havemos .le reclamar o que falta abl o bacharel pelo menos quatro defezas 00 decurso 
(apoiados) .. e com todo o direito, porque vós mesmo de dous anuos; n.a companhia de algum advogado, 
'reconheceiS que o projectQ é incumpleto e carece de aludaodo·o eft'ectl:v~me...nte ccm o seu trabalho. 

, outros que (I com.,letem. ' , , A prova da babihtaçao devem ser ai certidões dOI 
, :0 ,nossDp8nsa~ento, S~., presidente, está clara-. pr!'tocoll/?s, <?s certificados dos juizes e ~ribuoaes, 

,mente exposto no ,o,to emse~arado. Nós adoptamos:!luJas audlenclas frequent:,radm, do •• prfl"dentes do 
. 'p 'I te ou e . , 'd' ' '. ~ " Jury peraote, os, !Juaes c!liben 'ram, e do a~vo"'allo 

prlOCI ,3 men .• ', m gran e par,te.;as , lsp.0slçoes ein,cujo,escriptorlo praticaram.",' ', ... .- ' 
dQ proJecto"nndo, ,d~, cama~a áus,:::irs, depu lados, ,Fica.entendido, que 'a ,pratica ··ci' éS é ~ "ta 
CO/lh),protes,o, que, la. ,vos, dI8S'i'. ,do reclamar sern- na COrte oucapi&aes dalrovi . ,tslPgl a,s " .el 
prl1,o ':se"", çomple!De!1to.,A, nos~a ,oPJlosiç~o, por, ,Taotos, a~nos de,lp, ois, Sa ,le,c~:Dbúni 'ba"lià'iel 
conseq~e.Qçl" é prlllclpBlmenL6, nl10 pelo que Ejstá será nomeado juiz de :.direiíOsem,terexerc'ido" e 
n, ° proJecto, mas. pelo que, faha ,nelle. ,', ", desempenhado bem Dor qua.r ' ,.. I» •• " " ,,' " " ' "i • • • {' , • o anuos, e .. eo .. ,,08, ,o 
, ,O SR. F. OCTA.!I~~O :-·8el;lIn:lo mesmo ° pro- 10IJarde'.J!1lz municipal, e" tendo' as' habilitações 
gramma do"parndo conservador.' ." . ,', aCima eX1~das. ,', " : , , '".." 

:-:,:0 S1\.)S+.u~o.:-::-PortaQto. ,sellhores, li OiSCU8São .;Além,~d1~'0 o bacharel, 'Iue! pl'e'~nder:o,lé:igarde 
_ e, s,tA, "m, ,\l,ItO .fac,dltada •. .,part, ad!l "tiques, tl,o ,da~tili~ JUIZ da,d!r~lto, de,:e! logo que findar a, S8 . .,. qu, urieD
dad.e .do proJecto,. porque nós 'a' reconhecemos a dis- Dio·, de JUIZ muolc1pal. apre~8ntar a" loverno ,na 

.c.~~~ão. :.t~m 'd!'l!ers,~r prlnci'p~'meiite )obre~~lgun8 ,Côrte,e .. presidB~t8s n88 provloci,s~JIla 8xpo~ição 
arhg!>~ ,pela m~~o~ p!l:rte,;,addit1V,os;'q~ehavem'os de oi!,' dUVld~s,e dlftlculdad"s quee~co,ntrou lia execu· 
oft'erecer. Mas ° que"equa .. '(alta ':liesie'p'rojecto' çaodas,le1s,durante ° Sllu exerdclo, assim COJD08eu 
,~t:. ~~eside,*.: q o, t\lroaI14!1Jeéti~i)' a09 olbQs, do par~ parecer 8t;1bre e11as.-. «~ !esp~ito. de!'te \rilballio 
lld.a h.beral,?' O,qu~. Cllha.,~s,tá:e~pos'C?, no:'"oto,~!ll será lI~guldo perante 0. m~n18tro, da J .... $jÇA . ~a Cô.rte 
.!!~par~.d~)!e se re,sume.n8f>te!l dOlÍs P0I1.t08~r uma'ÍlÍiI':' e pre81deote~ ,oas. prOVJDClas.,Ou perante ° Bupremo 
glstrlltu~.acomo.!1~ve ser, uina orgamsltção judicis- ,tribunal de Justiça ou , ~elação. por duas'pessoas 
rb , capaz. de gar~ntlr,'~'s, líJíer~ade/l individuaRs. competentes, O jUlzo.lobre a cap~cldade ,do bacharel 
Apesar de.lá ter dito ~uito n?' voto em, separado, ,nestes exames ,se!á tido; I!m con!,ld~raçi!,quando.e 
procurarei Sr. presldente Justifléar estes' dous tratar da nomeaçao de JUIZ de d11'E'lto. 11 ,,' 
pontos.' "".',' .. :" ,': "". ' ~r. presidente. qual é ° nonciado que existe 

, .iPar~que umilmlllPs~rntur8'Scjatal'qual deve ser~ ,hobe~~. ua'Ã.~ DB PI1\~P'\.A.:-Nio:é nenhum 
ópre~lso !llle ella seJa'tllustrada, '8ftm'degue coma . , ", ' ,,' , 
c!,nscIcncla. d'.l dever ella,possa,lIpplicaralei ; é PIO' O ~R. ,NABuco .-E um anno de pratica. Mlls 'que 
CIBO que ~eJa mdependente para 9ue possares18tir pratica e esea, se~hores't. ' , 
aos poderosos ,d!l terra em su.as hilea c' ao governo O ,S1\. P.\1lANAGuÁ.,:-E' verdade.: " , ' 
nas J!0rfl..as 'pohtlcas com os ,Cidadãos :Be~i,ndepe.!l- O SR. 'NABuco: - O hachal'el deixa correr os s65 
dencla na.o se pó~e ter essa corl;lgem C1VIco,nllO dias do anno e está prompto. " ' 
menos. digna. nno menns apreclavel, que a dos - ~" ' . 
guerreiros no campo da batalha, essa coragem ' O SR. LEITAO DA CUNHA :-Naoabre um hvro. 
qlle illu5tr!,u à L'Hopilal, Dupont; De VEure e O 8R. 'NADUCO: - V ê o' senado que por este modo 
outros magIstrados da França. todos estão habilitados; e se tOdos estilo habilitados, 
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qual o· meio porque uns· se destlnguem de outros, · a ·o.s ji.iizes·de direito que completiirem"IO anáoi 
qual é a porta que se abre pnra a magistratura? E' o .de serviço· eiTectlvo;~ terão::~s honra~ :de desembal\0 
p.tronato. não ha outra porta;· E eumere,· Sr .. pre- .gador. , .. , .. · ·• ·· · : · : ·. · • · ····'·· ,,,,. '''':·'•>-' 
sidente, fechar esta ·port11• e a chave nao é· senão o Eis aqui, senhores, com eseaii garantias e:coeá · 
nodei,.do. O nobre ministN da justiÇa poder ia en- ·antiguidade balleada, ·no· nooiviado e11 oompleta-'Tà o 
cher-se de gloria se couse.ruisse do corpo Jegislacivo sys&ema que me parecia essencial· para ·a-vecaçle~ 
esta chave. ·Na verda~e p~r melhor~smtenções.qu~ .in:lependenci.a.da:J:nagistr'!tura;-. '}' •_:..,,~,;.' '''';·~<>'!. 
&enba o ministro da JUat•ça elle ·nao ·póde de1xar . · 'Mas, deseJando :·confenr :á•,magtsüatura ,,.coclol 
de ser arrastado· ·pelo ·patronato,· ou directo ,ou 'esses .. eleme~tos e·garantias·de iodepeodenefa,:·tsÍJII. 
sinuoso: onda Jl!!naa:que:eucontra informaçó'es,.abi ·bem desejoique ella, dotada·-desses··meios,rse prel .. 
estão os ardis dos i~teresses particulares;,. E :na· a um gr!Jnde s~J'Y.iço que: o eaiZ de~la 'OXÍIJB:iO'.~rn.f!!!i. 
nosaa · &erra, ·Sr: · pres1deo&e, · á · vista , da· influeoci a que faz ·o magutrado ·· amer1eano, .Jsto• · ,é;-.uma. : dedt• 
dos motivos · eleitoraes,· o unico .recurso :que: ,&em cação exclusin; -.ou- :a in~ompatibiJidade.absolutln 
o ministro rara ·eacusar-se são as formulas preci.; (.4pota.dos); .. · . • ·. ". \. ,,.,. ·:•' ,, ;_, -: '·. ;' "·,,., 

~~ r1c§~~:~11:.ad~::n~!~~~· J!81~:;~tr~'turà . é':·um~ qu~~ ~=:~~~i~~o~~~se~J;,~~~~ êo~~~~~:~ia:!3~~~ 
uléa. complexa .. Mas ve.rr;t ao espmto' de 11ós to_dos. justiç&~eis · poisà,'iie.r juiz. -~~t~ii.·e~l~iiJ'~.P.~ -~~~~P9~ 
que . uma mag11tratur.!l que depende do governo con.c~ber ,qlle .. 11as ·q!;l~stlles J.lOlitlcaa'J~o ~«!,.:~o~~ 
para as s~as nomeaçoe~ •. seu! aeeesso1, su~s-remo- poht1cos, nas quaes· o.~a1na&rade tem· .Pa.~t!'1 ~_o·.m: fe:!t:.•u~;aposentadona •. n~o ))?~e t~r tnd~pen· t~~esse .•. eU!t P.~ss~ ~er-Ju~.!;-;,-.... ,

1
· : 0.:'·/;::::~·,,,( · 

. .. . . , . · : , . . .• . . ·· No quasi naufraglo;a qu~.noa.~e~_condJUidQ·..a~ 
.Ojia. F.Oc•:u~r.u'(O: '"":' Apotado.. , . . ., reacÇões .,poli&~cas:: aó vejo,uma.:S~Ji)oa de-&alva_çã~ 
O Sa. NAB1!CO:~Assim, .. senhom.11, . dizia eu em que :é . ,a. matpstratura, mal!~ ·magi~~atura-,atl)ela 

1861: O principio ·da antiguidade,. exclusivamente ápolUica •. ·. t·· · .·. ··:: .. ,_ ... ;. ·;; l··,.:;.,,., ··.·~~ · 
cont11ltla pelo· sueremo tri burial d~:justiça., é, o unico ... Os direitos : .poliUeo• · · v.alem . tio,. pouc;o quer. não 
g!Je póde gat:antlr a inde{'endeocia da ma,Pstra~ura. • d~~am &er: j11izes' como tee~-~~·· · &ot8o~. -cli.r.eUo~ 
Mas·estemelo,Yósosabels,depeodeessencialmeote CIVIS? '· ,,. . .. . .. ··"·•:·,~, ·::'•• ,,,,,., 
do novieiado,; porque na· verdade .seria temeridade, . . :Mas; quem ,ba ··de, s_er ; o:· pu. :'l --~econer•~os -:.110 
um azar •. a nomeação vi~licia só pela an,iguidad.l. governo:? ;Mas .. o goveruo ·Df#.:. sy•tema :.fepreaen._,; 
sem noviciado. F.stabeleceio nov:1ciado,. eu aceito o tivo .é parte no letigio;. não pód~ -f11zer jJietlçÁ.;a~;ci~ 
princ!J»io da antigtúdllde pura.para rer;plar as.-n~ dadão •. .Recpn:cremosJH) PllrlameJJtcl?,M.as,.o~pa;.J., 

. meaçoes e os aceessos da magistratura. . . . ..- . . mento é a waioría, e a maioria não ,é, · s~mp\'8 .. !1-:CfP, 
• Um projecto de lei, Sr. P.r~stdeote, ;que f:!SHbel"!· feza.da: ü~a~dade, soado guasi sempre ,,io~f&fsada 

ca•se de1de .· jáio:8em o.nov1c1ado, como un1ca-bab1· pela puc1al1dade qu8 a ,·elege;-."'',. .. . ... ,,.~ .;:· , .. ,n.·r 
mação da ~ICÍB\ratura o principio. da a.ntiguidade, Oabi vélD que 'Laboulaye dizia; : ..•• o-,:pov.o.-.pêide 
terh logo contra ai um protesto.energico na nomea- ter, muito:p.oder, muita inflgencia, ·:maa.:póde• não 
çã!' i~mediata dO?sse.•magistradosqueoccupa~os· te.rlib~rdade.»·.· ... ··. _. .. ,"; •. ,. ·.:.,, .::··, ... :r:.;,.J:;,. •. 

'prlm&lrOS logarPB da hsta dos -15,. •empre pr-tendas ' se.nao póde, pOlll, o. Cldadã4) v008:·89U.S· .certames 
pelos min~terios de todas as .opiniões J!Oliticas •.. ; polit}coa rec~rrer.·no,govern~~·.porquer·.o,govel'no;~ 

Portanto, ,sr., presid!:!nte,. as. conclu!'oe!'· que . t1re1 parCJal; .se· na.o, ·póde. re~orrer:iao, parlamento,: .-::po~ 
no:.voto em s_eparado ,sao estas: ou antJSUidade pura, que :o parlamento é;parctal,,a·,l(uem·h.,,• ·de.recormr 
mas com o:noviciado,,ou eotlo a-.Uberdade de es· senão aos seus ·.juizes .. naLuJ,'aea,.::aos m•·gisJ.rlidoa•f 
colha dentre os juiz.es,~e direito, que.contam.mais Mae, se estes teem parte·na politica1:-:para.quem-.. 1'e;. 
de dez Hnos de antlgUI_dade •. : . , ·· correr·? E• .um estado de dese•peraçlo':! '(,.;poia~e;) 

o.que .está actualmente •. como demonstrE>i, isto: é, Portant•·,.Sr •. · presldenter as: ,iocompatibilidades 
a lista dos·quint:e, é um ineio que oãó.satisf:•z a ne- são neces•ar:ias: não é em ; odio. -da.· magistra•ura, 
nh~m ~os prlncipicll, oem,ao. merecimento e nem á !~~•• por·çonflanç.e: &_a:. magistratura • .; independente e 
ant1gu1dade •. · •. ·: . .. . .. . · . :. ·: : JOcompat•vol, só,asslm.ella·póde exercer o aeu·.sace .... 
: Outras vantagens necessarias para vocagill da ma.. docio na phrase muito eloquente·. de· Montalembert. 

gistra&ura .consignei na. minha proposta de 1866,. so. ·Dizeis, ,pprém,. gue as .incompa.tibjlidadês eão coo;. 
bre a. •tual cbamo.a a,ttenção .. de senado. · , · trarias á constUuição; porque.? Não,se .exclue·'o. ci;:, 

Dizh eu nesta proposta depois de fixar ordenados. dadão,. exclue-se o magistrado; .não:Íie .impede.a 
mais nntajosoa que os. actuaes (18): · · elegibilidade, impõe se . .condições. ao emprego: E 

c Os desembarJ(adores e ~nizes de direito, que com- se. ha, inconsti&qcionalidade. impondo-ao, ·estas· con.
pletarem 2õ annos de sorv1ço eiTectivo, terão·direito. dições ao emprego, .dizei~me:.porque impuzestes,in· 
a uma gratificação por. cada ,cinco annos completos compatibilidades .. •o supremo. tribunal de ·ju·ll·tiça·? 
de exe•·cicio, a.lém dos ,25 annos, sendo a gratifica· Porque excluístes da votar as praças· .. de :pra&:?·, V óa 
ção na razão de 10" dos .vencimentos, com puta&do-se as . excl11istes ,,, mas e lias.,- na o :forem.. excluídas 
no ordenado para o coso da aposentação sómente me- pela constituição ; excluístes &lh praça•,, da .. pret 
tad~desta gratillcação. ,., . . , • .preeisamenta,pelo mesm~ principio;· mais.:'Ou me-

« Os desembargadores que .completarem 30 annos nos,. porque.· deve . -ser .excluída . a magistratura. A 
de serviço eiTeetivo terão -as ·honras de ministro do intervenção da praça de pret impedia :a. liberdade 
supremo tribnoal •. » do voto; pois bem, &:intervenção. da magi1tratura • 
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biRue IÍobre a liberdade do voto, e além disto fica
•os privamos, aendo o magistrado politico, da pro· 
tecçio que elle: poderia prestar aos cidadl.oa nas 
lutas poiUieas. 

Dizer que . ba fnconstitucioualfdttde em excluir o 
magistraào é realmente retrogradu·até antes de 1789, 
porque sabei• 'que nenhuma constituição é feita para 
m•nter' direitos de uma classe~·mas para mantnr di
reitos ·do poYo ; e desde que e i tão ·em colisão os di
l'eitoa de uma claue com os direitos• do povo não 
hesito em fa•or de povo contra a classe. 

Ainda no principio desta aesaão eu Yos disse que 
era·tmpolitlco tornar a constituição .odio~a,. fazendo 
erêr que ha um abysmo entre ella e as oecesaidadea 
do, pl)vo. Aqui me occorrem "' ~loquente!l. pa,lanas 
~· .. ,Montalembert, quando d1z1a na eamara .d~s 

-~ · "O melhor mo:lo de tornar uma constttur~ 

. 
od~osa é,cólloeal-a._entre o P_ ovo.e.a sul.re_]ici.: 

. e, entre o poTo e a. sua honra, entre o poTo e a 
IUil sal vagão. • . . . . . • . I • _· . 

Portanto, Sr •. preslderite~· V. Ex. vê que eiÍta re
forma .nu; eatl na altura das e'speranças·do palz, 
continuando a m~~~ristratura aem•· novic1dado, sem 
'f'Ocaçãô, aom indépendeRcia, o, portânto, impotente 
para reaUsar as garantia• da_ líb~r~ade in_dividnah 
·· Farei· agora; senhores, brens constderaçoes ares· 
peito da organisação judicia'tia; F.sbi lei apresentai• 
ae aos olhos do povo, como . defectiva .desde que 
prescinda de duas questões essenciaas; ·a 1rirneira, 
a reorgAniaação do supremo trir•unal do justtça, a 
aegunda, o· :augmento· du·relações 'em ordem a· ge.:. 
neralisar-se a·2A lnstancla collectiva·, que a consti• 
tuição promette. · . . 

A. respeito do supremo tribunal de jústiça, eu 
peço licença ao senado para ler o 11ue disse em meu 
voto. em separado : ' · · 

c O projecto prt~scinde de uma d11s maiores ne
eessidaifes da administração da justiça, isto é, a sup
presslo d:t anomllía que consiste em poderem oa 
tríbunaes revieores decidir, em meteria de direito, 
e contrario do que decide o supremo tribunal de 

~
uatiça. innrtida assim a hierarcliia judtcíaria,· e 
rov1ado dabi a lncoberencla da jurisprudencia, a 
ncerteza. dos direitos do cidadão e a fraqueza do 

imperio daléi appliead11 per modo varie e contradlc· 
torio. Essa anomaUa · eessarll desde que o supremo 
tribunal conhecer deOnitivamente da nullidaile do 
)lreeesso e da nul1idade da sentença; · obrigll.da 11 
rela~ revisora a conformar-se com o supremo tri
bunal do justiça sobre o ponto de• direito por elle 
julgado, e obrigado o mesmo tr~bunal· na aprecia
elo das nullidadea ·a reconhecer os Cactos taes quaes 
toram· estabelecidos pelos tribunaes ordidarios; · 

Nem essa auribuiçlo, confiada an supremo tribu
nal para manter a unida1e da jurisprudencia e, por 
coa.sequencla, a unidatle da execução da lei, se pôde 
considerar contraria á constituiçã'o do lmperio. 
qu~ndo diz guc as relações julgarão as causas em 
aagunda e ultima instanci~: 1• porque esta dispo
siÇão refere-se evidentcmllnte á materio.~ da caun e 
não á fórma; 2• porque, quando mesmo esta dispo
aieão comP.rebendesse a mataria e a fórm11, niio era 
ella constttucion:~.l para que não podasse ser alte
rada por lei ordinarla, sendo que a alteração não 

:yersa sobre. limites do J!O~el' jndiciario.clom outr~ 
poder,. mas sobre as attnbutções dos membros deste. 

·podar entre si mesmo • · · . · . . . , 
! Sr. l!resideote, o-senado sabe do clamor publico 
que sele ·anta nn Coro e no paiz contra a incerteza 

'<ta jurisprudencia, que não póde deisar de ller inco
heren\e desde quo olla depende .não de um .. só tri

. bunal maa da pluralidade. de tribunaea. Sim. senbo-
rea, a ultbDII palav.ra em .mataria .. de direito não, 
compete ao supremo tribunal, mas aos tribunaes di) 
2• instancia, a esta segunda. inatancia cOmfeto ás. 
quatro .relações, e em alguns casos aosju1zes.d~ 
direito. '·E' a anarcbia, é o jogo do:azar •. Com.o não, 
se póde passar·sem lei, diiía Porta lia, não. se pó la 
passar aem jurisprudencla, e ni'l\J ba jutisprudencla 
sem unidade. Ora a unidade da ·juriPprudancia é a 
unidade da lei: : · · · · . •. . · .. :. . 

·E~· di!ei, aenhores, o IJUe quero a ;resl'aito da or· 
gantsaçao do -supremo .tribunal da JU&ttça, porque 
;osto, ,(le ser preciao .e positivo, e que as minba-s 
idéas sejam CQDhecidas~ O· que quero é o q11o eslji 
traduzido n~ste~. a~Lig!ls ad~i.1íyos :.,(l.t!), u .~rt. O 
supremo trlbuna.l conllece deO:n1ti'vamente, em. re
curso· de revista; da' tttlllidade·do processo e ·da nul
lidade dá· sentença. § 1·.•·0' go.,.erno determinarA nos 
regulamentos quaes ils nullidades: do- processo e da 
se_ nten_9a;. que devém d. eterminar a· concess_llo da re
vista.§ 2" ..tnnulllldo o proces~o,màndará u supramo 
tribunal reformnl·<!~· remettendo-o ao juizo aonde as 
núllldadea se derám. § S,o Annullada a sentença 
malidará.o supremo tribuna\.julgar de novo a causa 
pela relação ou juizo que deai~nar. § 4.• A relação 
ou juizo. a que fôr •emettida a·cauaa, _se• ·confor
mári com a. decisão do supremo tribunat ·§ -5. 0 O 
supremo tribunal, para julgar-as·nulUdadea, devere
conhecer · os Cactos taes como foram· estabelecidOs 
pelos tt·ibunaes ordinários. • · · 

Esceptua-se o eâso_ em que a lei e:s:ige uma certa 
prova como subatancial para a:s:istencia do acto, e 
esta não hoUTet nos autca. 

Portugal tem uma conatituiçã9 como a noua, e 
Portugal ·adoptou IS' disposições ahi consignadas 
nessa eDr'endai que bei de ot!arecer opportunaDtente; 
em ~·rança é o mesmo pela )e i d• 183'7. A difrereiiça • 
uoica entre a reforma portugueza, alelfranceza e a 
emenda que : pretendo, é que neaaea paizes ha ·.duas 
revistas, e a decisão do BU·premo tribunal IÓ obriga 
depois da.· segunda reYisla. Mas sabeis que; se em 
Franç11 a segunda revieta está noa babitos e costume 
do povo, se em Portugal em razlq do pequeno ter
ritorio são Caceis as duas revistas~ entre nós uma· se
gunda revista, ou revista da reTilta, seria odiou· e 
\'911_UJ(nante, · . ' 

E demais, o ser umo ou doai revistas não importa 
isto á questão ? E'!l todo o caso_. o tribunal ·da .re· 
lação é sempre obr1gado a aegtnr o ponto de diretto, 
decidido pelo supremo tribunal de JUstiça. 

Nesta emenda, eanbores, estão attendidas duas 
condições esaenciaea aos· priucipios l'rganicos da 
revista e da 2• instanoia, isto é, a relaçio é obritiada 
a conformar-se com o ponto de direito julgado peJo 
SUJlremo tnbunal ; mas o supremo tribunal é obri
gado· a respeitar os Jactes' taes quaes fcram estabe· 
tecidos pelo tribunal ordinario. E' nisto que vae a 



2•. 'iJi'stÍuicia,. porque a ,21 instâticia.nlo ooruiste na stancia êolléctiva e vó's não jll)deis tornar ellhl 2• i...,; 
lóriDa, coo.slste na ma· teria ou objecto da demanda. stalicia impossível, ou iubsthuil·a · por uma 2•'111'· 

'Coin'eetal 'duas medidas está bim leparàd'o o pon~. stanc:ia singular. A cons&ituiçlo foi muito s .. blil, 
to. do. direito do ponto do .f11cto : o:ponto de 'direito adoptando scSmente dous grAoil de juriedleçlio; As, 
compete ao supremo .tribunal de'justiça, o flctl)' aos tres in~tilnclu, 1enlo maas, tiveram naleiiDento 'ao· 
trlb~na~ ordin!lrio~, . ,· . . , . . . . · . . . '. , . . . .baixo làiperiot f!8DdO que. foi Jus&iaifaníío: ~e: ai 

.Dueis que é amposs,~e~. s~paral-os ? Ql(l, ser,tho.-. t~roscreveu, te11u~indo-a~ sómente. a :du111. Ne l•c•at· 
res t d~sde o ,te.mp~ .dos romanos .que o · pretorjul ~·. ,,. una eade~ c~usa Cerho pr~"ocore. O fe.udaliemo. 
gava o ponto de dueito .e reDieUi~· o· ponto' de 'fact~. e, ~llll:!~m o dl~j!ato.r..anoni.~o &lv.eram tres·,lJi•~a~cl .. , 
para o index: temo• o Jury, qne J.U!.ga ·o facto~· os· :A regr(ger~I•.',.JloréiiJ,· · ile qu•ii ~dos.os JIBizea ~o: 
trlbuaaes que jul_gam .o·,dtreitd. E 111ndr se nãu du1e du~• .lnstancaas, ~aveqifo"~IQ.Il s6. ua .Jnslaterra p~ri( 
que ~ra impos.savel em relsç~o. ao jury ·esta· di ... : 111: ü~··~ e•vels. · ·' . · ,. : ... .': : ': : .• · 
tlncçao. do .. dar.etto·"· ~o. facto, du&lncçãp consagrada ·A. 2A Jostan,:i:l' tem bom fundamento;· appella-se: 
:pela,coGilit•liçj!o~;. Sup,Pf!nde ... que· ~ facto juridioo. do juizo .singula~ !' local, para a. 2•_in~&' nc,ill' ~·n 
J 1dgado pelos &nbunao~ é, qu.l!liftc;ado C'Omo,um. man;, m.alor nt~mero ·-~~ _sufi.e~.~ ·,e· e• &os mai~ .. a!~'t~Str~!fos._ 
da&o,.mas. P.•reee a~ ,supremo .&rabuJial uma .eocie·, · . .<\ 8Wfastsncla nao c~m,.porém, rtzl.c.•de ~~: e ~lo. 
dada, (s~beas que o manda tn, ~-.tsum111 veze~-p6de: ~m . ~azio ·.de s!!r• ~~~.-que;· ,se_nh~J'el!•, ella ~~t!~' 
conlundtr-se com a sociedade}; o lu premo &rtblinal tanta.iJ gar~tntias como a .. ••• como a. & e. co~o· a: 6", 
de justiça não pó~e .. dizer·que o lac~ ·é uma'ào.cie- t~ilas·podem .I!~ suj~~~~:~~·e.r~o,.cC)mo _a,' ·~~· Aat~ 
d,!ld!J, ha· de respeuar: o· rac&o. qúe-o trabunàf or,!Jlna- que;: dazla Ulplllno,•nJUJ!'• r~f'?rmar~e • .' · ;. : • 
rl!!_JUigou·como·um .mandaw. . ··· · , . . · ·: Mas~ senhores0 ·a constituiçif.i creando·a 21 11ll&lln· 

: Maar, coniiderando .e r.espeitdndo o f<~ctil:· como I cia com''o'·riome ·de rela~s~:''referiu' ie .. ·a ''oliia' 2• 
mandattt, p6de annullar a s. entença. po. r ser applicau•. instancia. col.lec&iva, e por éon•eq.ueocia 'a uma· ~P: 
ao ·mandato uara dlsposlçio:.que nãu lhe é' appli· inltilncia.:ditr1renu. da· L• no· numero. 'na .. capacidade 
csvet ·.· • '·' · :., .. : ····· · ...... , .• · .. dos.juizes,'cen&ral•·.eestraoba·i•·influenctaslocau. 

J4 se vê, poili •. que. ·é : lacil' sepárar a· que11tão de: Assim' a ~: ios&aucla · do juiz de direito, ei~gular,. · 
direito•da questão de lacto;. :E~·: sobre a· ques&Ao de local, 'Dio é a ·2- in•tancia d" con1ü&uiçio; nem •·2-.' 
lacto, sobre o objecto da· dAmanda, ·que A"consli· in1tancia do direito.commum.-:: · ·': · .. ·c;o ••. · 
tuição:•exiae··a• duaa'instanci811, • nAo eobre a ques- · Creanes 'a 2- instaucta: do Juiz de direito. de ·mode 
tão de ·direito. : . que &udn. se. deci•te:!.ns localidade· e o ci!dadlo nio" 

p 88,arai agnrà 11 · 'triltar dai relações, ~ 0 ~eaiádo &em o direito que a constituição lbe.dll·de ··recorrer 
permitta-Die ainda que eu ·leia· ·0 que dille 00 voto a_juizes imparciaes que Pstio· fóra do Ioga r das ·quea· 

d toes,· · . · ... , em separ11 o: . . ,. .. . · 
cr O pt<ojectO mantem 0 mesmo numero da. rela- Porque razão,- •enboràs, negar 2- instaaci1H:c:il• 

ções;•que existia ao tempo :da., nossa independencia, Jeetivà ou &oinal·a '·'diftlcil ás ·rrovincias · po.púlosas' 
qoatro·rf'lações· para 20·provinda11, . 11 pesar do cre•- como Pará, CParó' Rio-Graiide'·do'Sul, 'S.' Pauto e 
cimento. da popul1rção, da propriedllde:, , do r.ommer-' Minas-Geraes !. Ser4 porque· 'não c:Ontri.buem .sufJi~ 
· d • a - 8 · d · clen&emen&e · para o Estado! Ora I Depois :do acto 

ClO, ISorADI cçoes e, por cone queDCIII·t: as cau8as; a..Sdiciooal estas prOVÍDCiai· ·teem encbidO.OI cofl'f!ll 
e:outrosim ape1111r do: .grande. numero,.dfi·COrnHcss 
que :de~is :dease, tempo ·foram :creadal. E:as•lm 88 geraes de avultad4 renda:: e Item merecem uma· 2• 
illude a 2• il'iBt11ncia collec&iva. ·que 1 ccon~otltuiçlo instaocia. collectiva~ . . . . . . . .. 
promette aos cidadãos brasileiros. Dahi resulta: •. Os Sai. Po••liu ·~: PAIUI.UGUÁ: ..:.ApoiaJo. 
1~ _que no,;ci~e~ 6 i!1Jpossivel o exerr,ici9 .~acjn•isdic.:. o· Sa; "NAaucn: _. E idnda m~sino' que· eUII'IiltJ 
çao,de.2"1Df.~n_cia em. algum11~ · pr_oVlDClllS, ,sendl} tivessem contribuido 111uito, era is&ú'um ertcar1o da 
qll"·m•altQI d1re1tos. perecem e .de1xn~,J~e .~er de· uaiio, -:uma; prumussa cons&i&ucional, um .principio 
mandados .por causa da longatude e. despezas: de:jue&lça absoluta, que.nlo. podeia·recusar, ;. 
2- que no erime a garantia constitucional da 2• ln- · · . · 
atilnciatestli IOJ)hismada, sendo .substhulda por uma Os Slls. PARAlUGUÁ • PoDsu -A'fiOiado ... ,. " · 
2- lnstanoia siligular encuresada ao juiz vittlicio; O Sa~ NABucÓ:....:Nem podeis negar'• :aâ ins&aàciá 
a quem J»lila constituição alib r.ompete !I 1• in~tan- • .. MaU~fyross•• ... G.oyaz, cujos ba bi&antes i1ão pOd_.m 
cia. Assam que não ba ·a 2• inetilncia collec&iva, :que vu ao Rio ae Jane1ro. . : .. . . . .· . 
a coustituiçio promette, e por ·iuo me11mo nlo ha O Sa. G.UliAllfslo DE StKIIIBU' : -.. Apoiado. ·'. · 
tambem a I• instancia vitahcia que a .constituição O Sa. NABUco: -Isto quer dizer, senborei, pe~ 

·exige: 3• que a ·carreira da magistratura está sem reçam todos. os direhos, com tanto que te conc80-
vocação, sem a éoncurrencia de muitos talentos. por- &rem só ,em quatro províncias as relações!' Não é 
que não hs possibilidade de a·ccésso. Com etreito,, possivel, senhores; é preciso satisrazer ao preceito 
sendo o.· numero dos juizes lle ~ireito 266 e o .n11- r.onsti&ncionsl. .· . ' 
mero dos élesembarg11dores o mPsmo que era quando 
os juizes de direito não excediam de um quarto, do 
q'ue é hoje, mais de m&tad.e dos juizes de,direito 
não póde esperar accesso. » · 

Sr. présidente, é preciso respeitar o preceito ·con
stitucional. :.\. constituição promette uma 2• in-

Os Slls. PoHPEU E PARANAGUÁ: - .o\poiado. 
O Sn. Nnuco: -E notae-, senhores~ esta Krande 

ano~ali~ : creasteis a 2• in1tanc1a singular do juiz 
de d1reuo, mas nem ao menos concedestels que de 
suas decisões houvesse revista, de modo que os juizes 
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de direito .aão senhores .absolutos no exercício des!a Eu e•.treei a minha carreira de magistrado .em 
· 2• instancia anomala, e bem podem exceder as suas uma pequena comarca· da pro-.:incia de. Per.nam~~co,, 
alçadassem recarso algum. . . . · na comarca de Páo d' Alho, e sob a lei provincial de 

« Não ha causas, não.hll advogados.» Porque não 1-i .de .Abril del83S. . . . . . . . ·.. . . 
ba? E' o .Bec ·propter hoc. NAo ha porque não ha Alli os juizes de direito julgavam deflnitivamen~e 
relações nessas provinci11s; logo que houver re- · no crime, formavam processos e ·pl'esid!am. an juey, 
laçõ11s bão da haver causas e advogados. · hnendo .um. juiz d~ direito .especial do civel •. Pois 

Ainda maia, senhores, fnels depenuE'r as ques-: bem ; eu .era juiz .de: direito do crime ne~sa ,pequena 
tões de propriedade no Tal, r de 5008 de 2- in•. comarca, e a formação de culpn me tirava &~do o 
stancia collectiva, entretanto ·que um cidadã•. póde tempo. · . . .. 
ser eond~m!!ado • seis mez~~ de ~·r~são sem _que, o SR. B.\RÃO DR' 'PnUPAIIA :.-E então hniâ: 
tenha o duelto de recorrerá 2 10stanc1a collectJV4, muitos processos t 
de sorte que 5008 valem mais do que seis mezes de 

·s· 0 t · O SR.· Nnuco:- Uma formaçlo de culpa como 
prs:. preiidente, no sentido em que tenho fallado deve ser feita não p!Sde deixar de abso"er muito 
hei de oft'erecer artigos additivos t•m lo!l'ar compe- ·temJlo, e é impoasivel que colli· 'o~· muitos casos quo 
tente a respeito do.'supremo tribunal de J'ustiça, do na Côrte··occorrem 'possam os juizes de direitQ ter· 
noviciado e incompntibilidades da magistrntura. tempo··para oiaia:nada. .. · · · · · 
Desde já, porém, ofl'ereço .uma emenda su~stitutiva O Sá. PARAIU~uA':- Àpoiado. . . . . : 
ao art. 1•. Esta tmenda ;está ,assim. co'!.cebJda JLI): o Sn. Nuuco: --Isto DIO é POISiYel, aio. :á pra-~ 

« O~erDço como. eme,!!da a, att. 1 e§§ 1 e 2e &ico. O quo acontece é que pela :força· das cousas: os 
do pi'OJ8Cto. o art. 3 ~& 1 e 2- da proposta dG gover-j taea suba ti tútos fá rio tudo ou. muito além · .do· que 
o o : Suppnma~se o § 3•. • . . . \ está prDvisto. · ' : · · . · 

_Se, porém, Sr. presidente, 11 sRbedori~ do. senado . E porl(ue· não são constarvados os juizes municipaes 
nao houver de adoptar a emenda subst1tut1va que nas sedes da relação, sendo encarregados de pre.,a• 
proponho, e tiYerem de continuar qtl~tro relações rar os processos, formar culpa, etc. ? · · · •· • 
para julg~rem ·~ ca~sas de 20 provioc1as, enten~o ·. Para que esta·difl'erença de juizes municipses e 
que a 2• 1nstanc1a s1ngulsr deve ser geral e nao substitutos a6mente nominal ? · · · . · · · · 
excepcional como o· art. ·1• estabelece, isto é, a··oão Se são conservados os juizes municipaes em todo 
ser po~siYel que os ciJadãos tenham, a 2• ~nstanc!a ·.o Imperio, porque oão se consonam nas eapitaes 
c~llectlVa, ao .IJ!enos · t~a~am todos a ~· Josta~cla- onde elles teem mais que aprendei:!• ••. 
smgular do JUIZ de d1re1to. O que :nao admuto,-. 0 S - p : d 
Sir. preaidente, é esta orjfanisação especial do art 1•, a. B.\llAO DI IRAPAIIA: - Apn1a o. . . . 
iroto é, que nass6des das relações .os jubas de direito O SR. N&uuco- ••• para que chamai-os aubstl• 
exerçam 1• instancia e nas outras comucas exerçam tutos? · · ·. . · · · · 
2• instancia. Deaejara então que a organisação judi- Vamos ao uUimo ponto; O· n_obre ministro da 
ciaria fosse uniforme com o Feguinte temperAmento, justiça na sua emendfl diz assim: (/eRcln) " Naa ca
isto é, que da 2• insta.ncia ~iJ!gular do juiz de _direito pitaes, que forem sédeà d~ relações, e '!as co~uarcas 
houvesse o. recurso da rev1sta. . . de UI_D sõ termo. a ·ellas hgad!ls por tão. facll com· 

os p • . A · d · munJcaçii.o, que no mf'smo d1a ae liOISB •r· e Yoltar•· 
"· · AIIAlUGU~ ·- pota 0 • I a jurisdicçao de 1• instancia: •será ·exclusivame~te 

O Sa. NA!'uco: -:-Qualquer q1;1e s_eja a alça«!a, em exercida pelo juiz .de direito e a de 2• pelas rela-
~dos os pa1z_es h~ sem~re rev1sta nu Clue~to~s ~e ções. , · · :. . · •· · · · • · ' · 
1DCO!,Dpetenc1a; al~ás mu1to• excessos de JUr1sd1cçao Ora, perguáio eu: Qual.é a rázão porque" o' nobre 
flcarao sem remedJo. · : ' ministro da justiça não seneralisa esta· medida a to~ 
S~m esta organisa_ção n.cepcional do ar&. 1• é·im:- das as comarcas que teem a mesma facilidade de coni~ 

poss1vel, !' menos· que ·o nobre· .m!nistro ~~ justiç_a municação?. . . · · ·. . . . . . . , ·· 
não nos aJude C<!_Rl prov&s estatishcas., E. 1mposs1· Na .província do Rio de Janeiro, ·por meio da' es. 
'Yel que as re~a8oes com os grandes d1stnct~s q~e trada de ferro, quasi todas 1111 comarcll,podem man~ 
teem pos11am JU gar a.s cau~~s f(Ue de _no,vo lhes sao dar as causas árelal(ii.o em um dia ou dentro do pra-
commethdas pelo proJec!o, tsto é. todos os recursos so que n nobre ministro quer . .. 
de fiança, e as appellaçoes no11 crlm~s de que trata · _ · . • . . 
o art. 1~ § 7• do codigo criminal. . · · E porque nao s~ e~tent.le AOS C1d11daos do mu1tas 

· . . . · . · · comarcas da t~rovmcJa de Pernambuco e Bahia este 
.P~r outr.o l_ado. Sr. pres1d11nte, é_1mpossivel q;ue favor do artigo? · 

o JUIZ de dtre1to da Côrto e das csp1_taes de provm- . • .. · . . . 
cia aonde ha relações possa julgar definitivamente D1z o nobre .. _mm1stro, porque tsto e só. p11ra 11s 
no crime, no cível, ao mesmo tempo formar .culpa, comarcas. de um. termo; E porque ha de ser s~ para 
preparar processos etc. · as c_omarcas de um termo se podemos sem •ncon-

0 s - n. · E . · . . ven1ente conceder o mesmo ás comarcas que ta-
n.l!.~RAO _nE .-ai\APA~lA :- • os onttgos JUtzes nham m:ais do um termo 1 ut· m i•) d:t. emendo que 

de fóra nao faz1am? vou Jêr. (L~): . 
O Sn. NABuco: -Mas a população en outra. aSe passar a emenda d1, Sr. ministro da justiça ao 
Fallo por experiencia propria. art. 1• diga-se: . 

__. . 
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Esta disposição serll tambem applicavel As co
marcas contiiJilllS que tiverem ma1s de um termo, 
sendo nos termos em que nãó residir o juiz de di
·reito prepttrados oa processos velo juiz muniuipal 
até a sentença e julgados deOoitivamente pelos jui-
zes de direUo em 1• iostancia. » · 

Aqui está o meio de ser extensiva ou applicavel a 
quas1 t11da província do Rio de Janeiro, ll ~rrande 
parte da de Pernambuco, da Bshia e S. Paulo a se

_gunda insts•cia. 

Em uUima analyse, Sr. presidente, as Jimculda
des em que se vê o nobre ministro procedem da or
JIIDisação judiciaria e:s:cepcional e desigual que ello 
qaer eatebt.Olecer: concedida ás províncias a .2• ias
taucia cullectiva que a constituição 9uer, teríamos 
por toda a parte a 1• iostancia ntaliclll da mesma 
coostitlli~o ; tudo mais seria racil. 

E'1sto, Sr. presidente, o que me occorria dizer 
sobre o primeuo artigo. Oll'eroço as emendas que 
mundo .á mesa. (clluteo bem). 

• • 

I 
I 
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PELO EXA-.L .SR> CONSELHEIRO 

rBANGIIGO 'IIli . PAir&.l . NliSiliiBOI IS.& TAO . &01.&!0 

··Sr. preaideilte, esperava que na discasaão desta quer foi mantida peto lado liberal durante largo~ pe- · 
·grave.· ma teria não influísse o espírito de partido, riodoB em que administi-ou o paiz, com o apoio de 
porque elb de sua natureza .-o repelle. O mesmo uma camara uoanime e com todas· as facilidades 
projecto de que se trata, o pe·osameoto do gO:verno para improvisar o c.>mplexoreformasgueniodeviam 
maoife_st~do a res~I!O delle, p~gvam C!Jm ~xemplo ser por um momento retardadas li Se o juizo que 
.que nao foi. o esp1nto:de partido que 1otlu1u oeste manifestou S. Ex. fosse tal, nio era possívél, ·Sr. 
assum)lt<l, que sómeote se consitferou a grave questão presulente, que durante um ·só mez, com esse deliem
da lei ilo processo judiciaria, da orgaidsação judicia- baraçado arbltrio· de. que dispunha o partido liberal, 
ria de !primeira iostaocia~ com a demonstrada e bem podes1e subsistir uma lei ·que, na· phrase ·do nobre 
patente áttenÇIIo da importancia deste seuiço, para. senador,era incompatível com o nosso regímen coo-
que os direitos dos cidadãos brasileirps. e daquelles stitucional. ' . '. ' . . 
lfUe habitarem· neste lmperio ~efam ·conveoieot .. -· . Mas, senhores, fazendo esta observaÇão ao nobre 

. mente · garaoüdos; que, em beneficio destes . di- senador, teobo muito em· vista requerer :da illus.trada 
·reito!J, liaja sempre recurso ef!l.'caz perante a autori- opposiçlo toda sua attençio para a mataria,· dei
dada,encarregada· da administraÇão d.t.jus&iça; que· xaodo de parte o antigo fermento de paixiio poli
esta se ache.constituida com .. toifas as condições de uca em relação a esta lei, que, V.·Ex· bem·,&abe,' foi 
capacidade;· ·emftm ·neste 111sumpto' só mente se atten- o pomo de discordia, foi n pedra ·de escsndalo que 
deu aointeres~edaj!Jstiça, A boa administraçiio della, dUTante largo tempo tamanho brado occasioncu nas 
áquillo que as circums&anciaa especiaes do paiz de- .controversias politicas entre um e o:utro lado; más 
terminam, para q. ue .a organisaç .. ão·ad. optada seja a cuja vi. rtude propria·foi provada pelo facto irrecusa .. 
mais conveniente, c~paz de atüngir ao seu. gran- vel de que ella subsistiu em encontrados peric:idos e 

. de IIm. . . . · . . · . . . . · . de que sublistiria ainda se o partido conservador, o 
· Mas . o ·nobre aenador . que,. encetou o debate, unico .que até aqui tem demonstràdo .sinceridade e 

Sr. presidente, nio me parece escolmado ·do espi· emcacia em levar a efl"eito os planos de reformas, 
rito dt! P!lrtido •. S. Ex., que C(11D razio se considera aio se propozesse a executar esta. que entende com o 
não só ligado, porém reconhecido chefe do pntido mais importante ramo do serviço publico e · que a 
liberal, attendendo mais As tradicções deste partido opinião geral reclama. . . 
. do que áquillo quo a gravidade do assumpto, a de- S. Ex. no entretanto, applaudindo que chegasse 
monstrada sinceridade e lealdade do governo, 11 occasião de efl"ectuar·se a refórma da lei de 3 de 
com o apoio do partido conservador, se propoz e DezPmbro, l'econhereodo mesmo que no projecto 
esforça-se para fazer adopt_ar como lei do . p~iz; em discussão ba J:i10ita couss que louvar, que a ver
S. Ex. entendeu que, por el:ordio de seu 1m portante dadeira opposição não assenta em geral sobre as dis
discurso, devia lançar uma aspersão de condemn11- 'posições delle, porém no que falta, no·quu ainda era·· 
ção A lei de 3 de Dezembro, não reflectindo no noce!lsario no conceito de S. Ex., para que fosse 
~ffeito retroactivo que uma tal maldição, proferida um projecto completo, trouxesse todos os beneft
por quem foi, p,odia trazer il.o regímen dessa lei, cios e cuja adopção honrasse o corpo legislativo ; 
que regeu no paiz durante um quarto de seculo ; da S. Ex. quer que de improviso a reforma seja feita 
lei que mereceu o apoio e susteRtaçii.o do nobre se- com 11 maior extensão; comprehenda não só a 
Dador em lautas pbases de sua vida politica; da lei. primeira instancia, como ainda a segunda e o su-

I. 
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premo tribunal de justiça; que haja rerormàradi- Ainda 'tenJo,porém, de retlectlr a respeito do es-

'cal na organísação deste tribunal; que desde logo pirito que anima' o nobro aenador o bem o revelou 
se decretem relações em todas as províncias, e até 11 neste seu importllnte discurso. -quando S. Ex., ao 
incompatibi1idadeabsoluta da magistratura com a pnrque requeria uma reforma ampla e cOJllpleta, 
actividade de voto 011 vi.la política. não hesitou 8mrropor-noa a tranBacção do aceltftr o 

Por este modo, Sr. presidente, é bem de vêr que projectu bl qlla veio da cllmara dos deplltad09, para 
o programi:na maniCe,stado pelo 1I00ru senador para que fosse votado sem impugnação I Assim mani
a reforma ora.de tal ordem que tornava impossivel festou S. E;x. ° ,seu pIaDO.alentado de ~pposição ao 
adoptaI·a nesta sessão, o tornaria muito problemati· actual gablDete. , ' ' 
ca a possibilidade em futuras outras. Sr. presidente, é bem de vêr que mais influiu e ' 

Eu não sei,.Sr. preside ,te, como o nobre senador, prep'olldel'a no conceito' do nobre lenador,. o es
chegou a proferir que, quanto a esta reforma, o mi· pinto do opposicionista, opposicíljlnistll activo, mpr
nisterio se julgava 'como grande dominador, não fa- chando certeiro' ao flm de nostili8llr o minis
zendo concessão alguma aos vencidu$, ou então, porterio., pr,ovocar-llle:- a de~tá, ~r.l: ~ queda, do 
temor de faltar-lhe o apoio da camata' dos deputa-' que ser coherente em BusteDtar 08 princlpios que ora 
dos, não ,se atreve' a fazer todas as reformas que professa, o .inda a aUes se refere emquanto pro-
S. F.x. indicou coJ1lo boas e necesssrias I pugna pelo complemento da reforma, embora' aCr 

Senhores, o nobre senddor. é autoridade mui.., crescentada de modo, que S. Ex:. devÍ:I reconbece., 
respeitavel, porém, permitta que diga, é por demai- que nas emendas que tlve a honra-de indicar, 
idéalista. S.' Rx., concentrando sua attençio na lei, foram aceitas pela íllustre commissão, ha mllito 
tura dos tratados e obras dos ,jurisconsultos e le para dar satisfação ao lado liberal; tl seria bastante, 
gistas, sendoconsummadocultor de todas II.-theorias Sr. presiljente, aJlontar para os artigos, quo se re· 
entbusiasta dos novos systemas e eredito nestas ferem 'á garantia do habeas corpus. ' 
materias em que é sem duvida primeira IIU- Mal! não está eó nisto a incoherencia dODobre 

't.oridade entre nós, e, como V. Ex. Sr. presi- senador: quanto ás mesmu disposições em,' qllo 
,dente costuma dizer. reconhecido mestre, da lei, S. Ex. quiz ver razão de preCerencia Bobre as me
S. Ex. vive no entretanto 011 se mostra esquecido didas lembradas pelo antual goveroo, se S. Ex. 6S
das circumstancias do paiz, nlo atLenme, cora0 era tivesse desprevinillo, e não no intenção manifestada' 

, de mister, para ellas. S. Ex. s6 eonsiderll o system ... de fazer opposição aCliva ao ministerlo, reconheCtlria 
que v& prefessado ou recommelldado pelos mestres que no geral as emendas tornam o projocto que veio 
,aa' jurisp,'udencia, adpotados por ventura com vllDta- da camarl\ dos deputados mais adequado e conlor
gem muitas vezes em paizes ci~i1i9adog, porém em me com aquillu que sempre· o panido liberal recla
circumstoncias muito diversas do Brasil; a, pois, mou, o que mais se concilia com, o syatema da' re
S. Ex. não contempla as circumstanclas praticas do forma, provendo melbor As garantia. dOI direito. 
nosso paiz, não estuda e não reconhece a impo- individu~es. . , 
siçio imperiosa destas circumstaneias; não dis- Senhores. pelo projecto~ como entendi que con
tingue aquilllo que é praticavel e necessario, ., vinha' moditlcar-se. procllu-stí principalmentocon
que só nos póde caber em ci'rcumstancías tão stituir a autoridade Julgador" com as Melhores con·' 
diversas das dos paizes em que a pratica sem oh- dições de capacidade, 8 idoneid3de na adminisÚ'açlo' 
staculos se conforma com a theorie. ila justiça; e tanto quanto é pouivel. Sr. preai-

'Assim. por exemplo, S. Ex., em relação á alta dente, p .. reco-me que se resolve o ditD.cilimo pro
necessidade de se proporcionar o exercicio da auto- blema de dohr 08 subdholl e habitantes do Imperio 
ridade judiciaria em todas as instancias ao genl, a com juizes mais aptoB. mais capazel de lhel admi
todo povo brasileiro, que tem o mesmo direito de nistrar justiça. " " , ' . ',,' 
protecção, ,pois que a -constitu!ção outorga com Sonhores, vere"'., aUendendo para o todo do pro
igualdade a todos os mesmos meIOS. as mesmas ga- ~ecto, modil1cado CÔmo tive a honra de propôr ou 
rantias, S. Ex: dizia: uO nosso deBideratum é que a lodicar á iIlustre ,éommissão, ,que todo julgamento 
segunda instancia colleetiva indistinctamente per- vem em ultimo remate a ser deliberação do juiz' de 
tença a todos, e que a primeira instancia por toda direito, do juiz perpetuo. No projecto áa camara dOI 
a parte seja exercida por verdadeiro magistrado, o Srs. deputados não se extremam completamente •• 
juiz perpetuo dól constituição.» S. Ex. suppunha funcções de julgamento, declinando·o das autorida-' 
que resolvia este impossivel problema no Brasil,' des po:iciaes para o juiz de direito: ASsim,as autori
dotando cada provlOCla de uma relaçãQ! dadas policiads competentes para fazerem assignar 

Ora, Sr. presidente, bastava chamar a attençii.o de termo de seiurança • de tiem viver ainda eram 
S. Ex. para o que são as nossas provincias. npontar aquellas que conservavam a competencia de julgar 
a extensflo do geral deUas. em algumas das quaes as in[racções e impôr " pena comminada. Assim ois 
se pó de traçar umo diagonal de 300 leguas, e nunca juizes municipaes, dos quaes se retirava o julga
menos, nas menorcs. hnha diagonal de mAis de cem mento civel, no contencioso,cQmo juizes de orpbãos, 
leguas, para qne S. Ex. reconhecesRe a impossibi- permaneciam julgador!'s das contas de tutores, das 
lidade da segnnda instancia collectiva chegar a partilhas,. continuando a exercer ume parte impor-
todos e pelo mCllmO modo. 'tluite no Julgamento. . 

Mas, senhores, não antecedamos; quero seguir a Quanto li. instrucção dos processos criminaes, 
ordem que levou o nobre senador no seu discurso. S. Ex. pio viu senão que pela reforma como -veio 

J 
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dacamua dOI Srl. deputadol lIedava competencia ,tração da Justiça. Mas ate Dovicfado, que apontou 
aos JuizeJ de paz, para processarem e julgarem os o nobrel8nador como já indicado em 1811 projecto 
crimes do art. 12§ 7°. do codigo do proce~so, e S. Ex. de 1866, na realidade, Sr. presidente, não,parec~ ser. 
esqueceu-ae de q\le no, entretanto contin!laYsm a. a panaoéa que faça de repente infundir-18 a,luJ do 
al1toridades polieiaes a ler comlletantes para instruir ESpírito S!I.Ilto,'dar lalfedoria e todos OI dO~lao 
OSPI'UC8!IIOI de formação, de culpa nos crimes com- pessoal que temos., ' 
muns, palsando sómente a pronuncia aos juizell mu- S. Ex. accrescanlava um anno de pratica ao aUDO 
nicipaes. ' " ' , j~ fixado pela ,lei,actual; exigia que esta pratica le 

Ora. Sr. pr"lidente, quem conhece a importaDcia fizelse nOI auditoriol e debaixo do ~atronato 011 di
do que é 'instrucção' do proces.o da formação da 'recção de um Ildvogado habil, e adatricta aos logarel 
culpa devereconllecer que a senten~ de pronunela mall importantes no lôro dOI capitael em que hou-
llão é no prlll doa calOS senão uma.lllação .necelsa- ver o·tribunal da relaçlo do districto. . 
ria que resulta das primissas aS,sentadas emaoda Ora, f,lr. presidente I o que praticamente trará 1Ito 
formaçAo ,do processo; e que, : portaDto, é esta es,' de vantagem para me horar o pel8Oal. todo o mundo 
sencial at&rilluição judicial ql1t! deve competir li 'péde bem avaliar. lias não se resolve esta ,questão 
melma autoridlaejudiciaria.: ' ,,' '" ,'. tlo grave como com~lexa lómente 'porque com &91 

E;-poill"O nera .enadornão foi exacto, nem justo aprendizagem OI bacbarela que aspirarem á carreira ' 
na'1I8 an~lyl8, nlo considérol1 em, todas as SUl. da 'magistratura devem ter adquirido um pouco 
relaçõluas emendas propostas e o'4ue havia nellas mais de,experienciado fÔro., ".' . 
dI:' congruente e converl(8nte para concentrar nos Cumpre tambem attender ao promp~o provlI~ento , 
Juizes de direito todo, o, julgamento; declinando tle muiteslogares em que ha tanto maIS nece8&ldade 

C
col'alDrlPJ.etamen" '!'" da, acção, P, O,licial a jU, ,n, 's~cção, jU,1i- de juizas efrectivos, que .0ellel falta p88aoa! caplZ 

ia d~ substUuiJ-os. " " " 
S. Ex, bem manife.tol1 que o aeu penlamento erl. . Se exigisseia que só os homenl de mdor' capa

permUta-se-me a expressão, em vez de discutir_com cidade, só eS888 lÃureados das academias, fos.em o. , 
leald .. de o projecto, empregllr um pouco de ardil po- . '.. . i di -, , mico; ~AZ' de parte a promettidll coopers ..... o para 11 pIOS. ,em pnnclplorequerene suma con çao ex
~ ..... fi • d y- , cellente; mss seria praticaveJ? Haveria para eS881 . 
• aJer pa8~ar a re orma. e com vistas e opposicio- ,numerosissimos logaras 'J'uizes -munic, ipaes e pro- ' 
niltaprocura&ornar o ac~1 governo divergeD&:e do ' I' é 'd 
Pensamento dll, camara do!' Srs. "deputados, arvo-. ,motores, o, pessoa necessano .sue requeri o com 

fi 'tamanha urgencia? O resultado seria 'cabir o 'exer
rand9-s8 em ,UIII censoraspero do governo com ei- cicio em,mão~lmuito m8l,'s inexperientes, em substi-
çio Jjen8vola ,para com a camara. "." h 1 " , lte . 
, 8ouhores,o governo é inl8puavel.da.maioria,da tutos que nlo ten am ettras, a quem.a a menor 

camara dos Srll. deputados., ", experiencia.e áttS capacidade de adquirir noções 
(Jue um bachlrel formado em direito tem mais ou 

O SR. F'louBiRA:DRMBLLO : ..... Àpoiado. ' menos?' , " 
O SP. MIl'I'II1TRO ,DA lUSTIÇA: - S6' como apo'iá E. Sr. Jlresidente, o verdadeiro novieiado 6 o jui-

deUa' reoonhece que 'pode e deve levar a eft'eito estes zado municipal; e o juizo municipal. como cons~ 
reformas etemtazões:sobejas paraestercooven., tue o projecto. torna menos amscadoeste noviciado 
cido deque,ellas são muito bem,neMas, pola maio- visto que tudo quanto é verdadeirameDtejulg.mento 
ria. aceitas mesmo comappllluso, 'em ,parte já ma- ou terDiinaDtedecisão em primeira instancla PIU'&ence 
ilifosbdó, de que ,tenho directamente as. provas. unica e exclusiyamente ao juiz de direito. -Na.coo;. 
, Mas S. Ex. disse:« ,A minha opposição Dão, é pe,açiio que pre.ta o juiz municipal ,Para que:ch8fJUf! 
tanto pelo ,que encerra o projecto, porém, pejo que a ca usa ao termo 4e decisão em primeira in.taDeia, que 
lhe falta :eu quero uma magistratura ,como-tleve é proferida pelo juiz de direito. segur.mentenio ,.ra 
ser, ca:Jaz de glll'antir,as liberdades individuaes: e compatível. nem poúivel que s,e req ... e~.sem.m, aio
p'ara que' amaiÍstratura.seja tal é preciso C{qe seja res ha.bi.litações ·do que aqueU~s' que no pr8SeDt.e 
1llostriOda (e 81Ul envolve-se a questilodo) nOViciado), slo eXigidas parll a nomeação do l~gar de JUiz: mu .. , 
que seja ·independente .• , ' nicipal em cO,lldiçõee de muito mlis importanei. 

Sr. presidente,: bll' "qui'a manifestaçio de uma ver- do que aquellu que lhes dá o actu!ll projecto •. Oj~ 
dllde eterna que. pflr ,ser, um. axiom'Í. ,não é' objecto municipal. estA que ainda exerce ajurisdicção actual, 
de disóu~são: que a magistratura deve ser iltusLrada, é o julgador no civel, o' unicojulgadorem primtm"a-. 
independente e a mais dign., possivel. Isto ninguem instaBcia que decide terminantemente a causa:, no 
contesta. Mas de que meios devemoslanç~r mio para crime é o unico juiz da ptonuncia. dependendo de 
attingir a esta ~randeam 80.n09So paiz' Em que o um recurso voluntario, que p6de ou não ser proposto 
projecto em discussão se oppõe ou de qualquer pa!"a que a pronuncia seja confirmada ou não pelo 
modo traz embaraço a ,este grande desideratum't. Juiz de direito; na projectada,reformaao juiz ,muni
Se aUendermos, para as circumstancias do nosso cipal não toca mAis o julgamento de primeira ins
palz,:para aquillo quelba de pratico. de realisavel,' tancia; é um preparador. 
senhores. devemos nos contentar com o pessoal exis- E' certo que julga definitivamente em primeira 
tente e ,procurar. o mais que fôr possivel por ,todos instaneia nas causas até o nlorde 500,! Mas. Sr. pre-
09 meius, melhorai-o quanto á instrucção e quanto a sidente, quanto ás causas deste valor. S. Ex. está 
todos os outros dotes e predicados que deve ter para conforme, deviam ser da alçada do juiz de direito 
poder realmente exercer o. aacordocio, da admiDÍstra- . que j ull.lldo·as em primeira e ultima' instaDcia, põe 
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termo a demanda;' não ha ·por tanto o' miniino in- çio, sem capacidade·para'àdquiril·a e~ com ·a jndi.;. 
conveniente, ha garantia em que o juiz muni' ferença e. incuria pro'(lrias daqu~lle 9_ue· não aspira 
cipal julgue em taes causas em . primeira instancia •. exercer profissionalmente e progred1r, e ·que não 
E' uma ~rimeininstancia sui generisqueencerra toda 'tem nersliuma babilitaçà•'· Eis como, Sr. presidente, 
a facilidade da appellaçlo para o juiz· de direito,· querendo-se tudo ·perde-se tudo. . · · 
para que não faltem a nenlium dos litigantes os Disse o 'nobre senador:· a Uma magistraturiLinde-
meios · necesS'IIrios de fazer seguir o seu recurso. pendente é a condicção essencial; porque, senhores,· · 
Ora.· tendo o ·juiz municipal o exercício desta· .(são palavras formaes) uma magistraturaqu3 depen
jurisdicção, bem se vê quanto é verdadeiro e em- de do g~~verno para a sua nomeação,.accessos e 
caz o seu noviciado, porquanto, se l.he é retirado aposentadoria, é uma magistratura ·dependente, quu 
o julgamento • das causas da maia r importaucio de não . póde corresponder ao que ·della se requer, não· 
500$, avultam eRJ Du.Úlero as causas de menor. im- póde· exercer o sacerdocio da administraçto dajus
portancia; e julgando·as elle· vae adquirindo ades- tiça pua ~a seja um beneficio de que tanto precisa 
treza· do julgamento, pertencendo sempre ao juiz de o povo brasileiro.» Quererh o nobre senador eman
direitojulgal-asemumasegunda instanciasuigeneris. cipar a magistratura :da nomeaç_ão do executivo! 
E como o nobre sdnadornão lhe recusa a competencia· quereria . risc.1r o artf10 d'a constiluitlo ·que deter. 
para· o julgamento em primel:l'a e ultima inst«ncia, mina que os magistrados são de nomeaçlo do lm· 
visto que não combate a alçada. melhor deve reco- perador, isto · é' do executivo que em nome do Im-

. nbecer a dupla vantagem de que ao juiz municipal perador faz taes nomeações? · . 
se dê competencia para julgar em primeira instan Em que paiz civiliaado desta fórma de governo. 
cia·as mesmas causas:, já por haver a vantagem do achou -o·r.ollre senado.r flUO não fosse attribuição'do 
·exercício e '{)ratica no julgAr, l(ue'é o verdadeiro novi- executivo a nomeação de magistrados'! Póde"Be por
ciado do ju1z municipal habilitando-o e p~tenteando ventura desconhecer e regeitar o criterio,dó execu
a sua capacídade para a nomeação do juiz de direi- tivo nestas escolhas e a .razão preponderante ~ue 
to, e já ao mesmo tempo pela maior seguranca a levou o legislador constituinte a fixar a respect1va 
favor. das partes,. visto como, no processo instJÚido competeneia? E·afnda é uma razão esta, 'Sr. ·presi
DO juizo municipal, 11 sentença proferida pelo mes· dente, descendo a.um~ minucia d() projecto, 'para 
mo-Juiz e depois revista e julgada pelo juiz ele di· que não possa ser aceita a idéa de que os juizes de· 
reito, offeroce ·mais garantia do que no julgamento p3Z fossem comiJetentes pari} oJ"ulgaménto doa Cl'i:~ 
em primeira e ultima ínstancía · ·a só pelo juiz cte mes do art. 12, · § 7° do codigo · o processo, e muito 
dirl)ito. Voltando a.o noviciado que r.ecommenda o menos para a instrucção e -form·•ção da culpa nos 
nobre senador, e de quo tamanho escarcéo fez susten- crimes communs como indica ·o nobre senador 
tando que este noviciado é a condição para que pos-. . Senhores, é evidente a competoneia do executivo; 
samos tet .uma magistratura digna .e illustrada, o o seu criterio é o ·que deve· decidir· da nomea 
nobre senador realmente sacrificou a uma theoria çll.o dos magistrados,, peh .razão:· irrecusavel. de 
abstracta, rendeu homenagem a um principio que qu~~;:. 1°, é uma srande gl!,ranl,ia a .sua respon· 
ninguem contesta, porém esqueceu-se daquillo sab1hdade por taes nomeaçoes; 2•, ·o oxecutivo, 
que é praticavel e exequível no nosso paiz, e das com a rssponsabilidade propria · e apoio da opi
neceasida~s delle. . nião a que deve corresponder, tem o intere1se do 

Se, ~ó obstante a facilidade que o lei actual dá beM publico; tem. o de acertar, por credito seu e 
. para a npmeação de juizes municipaes exigindo só· para não incorrer nas merecidas censuras; é. pois, 

mente um anuo de pratica, é custoso ao governo o unico competeiÚJI para escolher os magistrados, 
achar juizes municipaes para muitíssimos togares designar aguelles que são .capa. zes. que teem nii.o 
·~e . estlí.o vagos ha longos anuas e para os quaes só ~s habilitações Jl.~utadaa -eel': ~ai, como ainda 
até nem ha esperança de encontrar pessoal' bom e aqulllo que a morahdade do 1ndniduo sómente di 
que se disp~nha a aceital·os, como quer o nobre se- e .deve ser discretamente reconhecida 'pslo que f.Z 
a.ador que sa duplique este tem.Po de oratica e que a no'!Deaçii.o. . . , . . 
ella tenha logara.esses fóros pr10cipae8, nas grandes 0 Sa. NABuco: -Os ministros do supreme &ri
capitaes em que existem relações Y Attenda·se para bunal são nomeados· por antiguidade. . . . 
o que· de restricção importa ao pessoal que as-
pira á carreira da magistratura a obrigação de. ter O Sa. IÍ:IIfi~Tao DA l!ISTIÇ.\: .;_A respeito de anti~. · 
uma residencia n,ecéssaria · nessas capitaes pria· guidade o nobre senador permttta-me que observe· 
cipaes. . · · com franqueza e verdade porque foi ouv1do por todo 

Ora. ·senhores, isto é reduzir por tal modo os ho- senado, mostrou-se vacil\ante. Ora o nobre senador 
mens idoneos2 com a capacidade para esla carreira, queria antiguidade ora queria que se prescindisse 
que tornaria 1mpossivel o provimento do maior nu- da antiguidade absoluta; trouxe-nos tam'6em o exem
mero dos togares. e então, em vez· do que quer o no· . pio da Allemanha que requer exame para o primeiro, 
bre senador em ultimo resultado, isto é, dotar todas as segundo e terceiro .gráo; aberra cão do systhema da 
localidades com pessoal o mais excellente, iria. coo· nossa. constituição; que determina uma magistra
stituil·as · sem juiz lettrado com a capacidade de tura conslituida com as condições de perpetuidade. 
adquirir a pratica e amestrar-se para progrsdir na Na perpetu'idade está mesmo este progre·sso iode
carreira da magistratura ; iria entregar o· geral dos pendente de novo concurso, das eventualidades de 
termos, a· grande maioria delles, aos supplentes in- absoluta reprovação, que importaria até impôr mu1-
capazes, a essa magistratura de facto, sem illustra. tas vezes ao juiz a necessidade de·renunciar~ perder 

J 
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~ cargo. I1l1jéUo 'a Dovas proyas, ia ilpprova-çáo:ou re-' A,goraqtiaiato ao priDelplo'da '.Dtlpiclade.: 4I!1e'o 
provaçio~1 Bem' 'lI'e vê que 'isto tudo cODstltueum sll. . Dobre,-seoador . ora' 'ql1er:elll" ablOlu1o~ I ora,deiille. 
tema op'posto.· coótradlctorio'á DoasacoDlltltuiçao. 'Quer em absoluto com a ·coDdiçlo. "de 1l1ll'DO"eiado 
. Ora. eu perguntarei ao nobre seaador: queróriltão elCl8SO que de modo 'a',1Im lIdde nU.fal9rJ·De· 
antigl1idade ,a1!s'!luta pa~a ~dasas nomeaçies'l que- ;Iiste pr,)po~ao esteDder mais a listados quiDze.'da~ 
reria que o JUIZ de, de direIto fosse nomeado d'entre maiselasterio li Blco.lha do 8O"'eroo, que alalm po 
os juiz'!s municipaes mais antigos necessariamente'P . der' percorrer c~~teDalell de. Domei qÚe.~Dbamil9Z 
,qllereda que o dellembarsador fosse ~jlliz de .di_anDos de exerClClU de juiz de. dlrei~. Par~'Dle 
reito maia antigo em absoluto'. . . :que isto ·oem.seconforma .. com'. OI'pftDclploll'libe:" 

, ..' , . raeS,'Dem' 89 ll1stiftca,' ".' , ," .' ,., ,'" ,;.: ". ,,' ...... ' 
.o SJ(,; Nuuco: - Sim,.89~bor. - Sra, como governo, 'faUaDdoemaome do aOTeno; 

. O SR. 1I1l'fISTRO DA. lUSTIÇ4 : - v~ Ex. nAoo disse,' . se atteadesse 'sómente 'ma!er estendo Da ,escolha, 
mO,strou·se vaeillante; tl lIe o dilge8se, muito boas bem se vêqueiato seria uma prerog.tl ..... uma·la~ 
razões havia· a ~ppôr; tlllv~V.'Ex.'posea,refurçar .culdade niais·extenl.a dada'ao go"emo.M,aeu'l\lo 
esta~p~Dião, mas ~ manifilstou com uma carta' con- : t,e,.lIo aqui comog0'Verao, ·sómellte._en~r.Ddo;' li 

. LIl.A!) 81ncohereDcla "-I!~ I!inguem ficou saben~. gual qllElsJio'como i lIe o .. fol~ eterDameateou~rmuit.o 

j era e pensamento de V •. EIt. se a 'antiguidlde allso- temJ'O' . eu atA de.cbno lDteira.eDteminliã.atteDçi~ 
luta, 'se temperada. O que V. EIt. declaruu clara edologarqueoccupo: e·colleidero-meaDtelln~o.,po:
po.iti,ameDte foi que repro!a .' disposiçã!> da, ,I.i~i -o. ~m t~doq~Dto il!tende·com.1l or.ani .. ~~ 
artual a respeito da e~c~lba d!ls de9,embargad~re. Ju'ftciaril, as ga.ran&l~sque des~j!, ... erestatuid. u'iio 

I
' entre os 15 Juizes de dtrelto ma18 antIgos; propen- no resguardo dos. dueitoll indlY1dules ·para melbo

dendõ mais para umA liberdade quasi ampla dO' go· ramento' e . aperfeiçoameDto ' da admiaistraVll)' 'd., 

I 
verno,' ~Bcnlb,er, de.ntr,,-o, 8 qUe,tivere~,' ,lo,an~os, de iU,stiça, ; eu me. conSl,'der, o ',co, m,o'e,m, op, PO, Si, çlO.,.d,O ... , ., .,' exerClClO. . . ". ' ... , Jaodo 'ter'este ellcudo' par:a me pôr a CObertó;da~d 

.o ·:a. NABUCO :'~ Se quer que explique' ° rârei' por.'ve_ntard abuai"a de· q~alquer. goyerno~':·-;,.,' .. - ; 
l , ' , ", • E nao enteado mesmo CQmo· gO'femo . que ·IOIse 

O Sa, IIUIST.RO. D.\ •. IUS.Tlç4:·-:-Se· o:!?r. -"resl' uma prerogatÍ'f1l a ·desejar o dire~toda .,Icolbi:_ 
dente con~eDtI8se, estlmana oUVIr a expllcaçao do lista'muito n'lllisampla.' '. ,. .. ","CIO',: 
nobre sen8dor. , "Senhores. para os' que experimentam :ellt8·pesa· 

.oSa.' PIlEsIDErrTE: - Pôde "dàrdepois a expU- l1i.1islmoomcio de administrar, :nlo póde'ler dasco-
cação. '. . ", , nhecida .. deve ser fundada a opiniio que 'ell18 'liber. 

. . . ;'. _ dade, ampla . de acção' traz tremenda' . difBculdade, . q !?Il.: NABUCO: ~~ra para0 nobre mlnls~ona~ gr:uides incommodos; e. que 6 muito 'coD"eDieDJ8~ 
1ISS18~lr no que estA dlze,n~o, •. E., o q!lll .d!s~lI- fOI muito 'Vailtajoso que haja princípios; "Kr .. qu8 
que om 1~66 com o nO'lclado estabeleCIa 0.8 JUizes e beme8labeleçam aacÇão:e·como ,d."., ser aetermi
a nomeaça~dos desembargadores .. por a~tíguldade. nada pelo'Boverno~ : _..." '.. .' " _ .. ", 

(l SR.IIIl'(~BT,I\~ DA.. JUSTIÇA. : ,:.. Ahi volta .v .. Ex .. Sinto o .meuespirit'l attribuladolemp'reque teDho 
para0 leu novIcIado de . d!l'~s annos de pratica em de exerçer uma lac~ldade, diacricionarla';' priacipio 

,vez de um I Este seu novlclsdo de dous annos da por dU'fldardo acerto da resoluçio atemarique
pratica, em vez de um, de ~prendizagemcom aál1vo- reri,,'sempre ter regrilsque me determiasuem. que 
ea'cia ,no I~ro das capitaes, e.st4demJnstrado" se,;, 'servissem de guia,' de n~rma'~ ~lIrapoder'p'auyr 011 
gIlo.do as clrcumstanC18snotorlas do n09SO' PA"!, que mel1S, .ctoS· de" conformidade.' Ter'uma Iilta' maior 
por,"umladonão 'a!lianta grande cou8a~ nãodá uma pua fazer a escolha; ·em ·vet.' de ·de.illNlr eD~15; 
carta. patente de c~pacid8de AqueUes que pr~ticllrem ellcolher . entre 150, que tintos &aIYez aerio'.que.les 
por ,mais de um anno, tornaf!dooOs dignos do tsl' cori~ que já contem os 10 aDDos deexercioio; bem ie 'vê . 
ftaõça. quo desde Iqgo entrem nac~rreird, com' di- quelltosembaraços·~dem lurgir: de tamanha coa~ 
reito de progredir por antiguidadoabsoluta;·· e por curreneia de preterições; .... , .• ,". • ..... : I. : 

outrolado'esC8sseava osbabilita!los. principalmenté QUlnde' o Dobre senador demonstra.va a COD"~ 
com e exigencia restricta de resldenr.iano: fôro das aieneia da ineompa&ibilidede absoluY'paraafalyr ' 
grandes capitaes: Ora, sehl?je lia dimcu:dades para os: magistrados' das pretenções 20litlcall,' aio ad~ 
os despachos, 1IIIIa de e.ndldatosparntodos os ter- auttia que elles com taellpre\C!nços8e.,ivelsem 801 
mOB.m1,1ito maIor diIDculda:de e falta haveria. " . boa condição. para administrar jU.8tiça, leado depeil~ 

E, senhores, cump~o avabarcom fU'ldament'J essa dentes do voto popular de seus JUltiçaveil: Só'EJ:~ 
noviciado' tio apregoado pelo' nobre' senador. A' recelavaque sacnacasllem'aos favores do "oto pcJpu-' 

. maior par.te dos ql1e pretendem j li no presente estes lar 011 deveres do sel1 omcio, . apezarde ser este bem 
logare! tem dous, trese quatro annos de pratica ; ,e regulado pelos principiosde direiCo,' pelas regrall 
até a maior parte dos que Qra são despachados para eternas da justiça; . . , ;" 
juizes' muJJlicipaes tem um e mais quatriennios de Não se combina com "latas .tão cau'.losas' dar ao 

. exercício, .. o mesmo logar. E 'porventura espera-se governo esse elasterio do exercicio de uma a'Uribui
com a providencia illdic!lcln q'ue estes homens sejam ção descricionaria Ac"rca de gravei prelerenci.s, 
transformados. vejam a 111z. tendo. vivido antes principalmente em uma cllllse tão preponderante, 
nas trevas? Permitta-me o nobre senador que diga: que pelas suas relllcões com' todas as o~rall .. nio 
é ··lIem. importancia o seu noviciado. nós temos á fallando já Da infiuenCJa l'roeria. pela'lmportancla 
este re'speito a experiencía feita em grande escala. de seu G~cio. tem maior facllidacl8 d.·~8Il11Citar Ol!l 

I 
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pro6eetorel mall qualiflcadol para influir qnanto á pUler os 25 aonos de 'l-xercicio, nio .eique ·posla 
eacolh •• e trazer lerios embaraços ao que discricio- trazer grande. melhoramentos; • meu :':êr nlo p .... 
.. ariameota a p6de determillar. :de um mero accre.centamento 4It. hon.rariol, m.1 

Esta.idéa de maior estengio na escolh., Sr. pre- :rellúlado. '. . 
sidente. a ponto de ampliar a raculdade do 1I0ver- jQuanto ás honras barateadas a todo e :qual~uer 
DO a escolher entre ·numero.isBimos, não se sustenta :que pr:1eocher ~n annos de exercioio como' Juiz 
porpriDcipio nenhum: não é da antiguidade abso- ;de direito, que não foiescolhidodesembarg,deir com 
luta·a,ue tambem dava importancia o nobre sena- :tão avuUllcto esercicio, quanl10 pela regro octual com 
dor; . 0&0 ó. datnteira dilcrição do governo visto ;.mais restricta escolha aos 15, 16 ou 17.noo. o .io 
como estabelecia umll condi9âo que, se é inoficaz. :geralmente. é por certo nio.ó inconveniente, como 
para o grande. ·flm derepnmir ollrbitral'io, o· Cl)- :cootradictorio 11.(1' principios que ollobre senader 
arcta lem vantagens para.os provectos fazendl) uma :reconbece. ...... ~. 
excepçlo que não se .justifica, em quanto de um' De um lado S. Es. proDuncÍli-s8 Qóntraas prete-
1840 ,deixa a maior est8nção , faculdade discri- . rições dos mais antigo. por cau.a da desmorali.a~o 
pClonaria do govamo e do ouCro estabelece res&ric- ; dOI proteridos. e de OUtrO reconhece aconveniencl& 
ção·que de,facto não tem valor, mas que prejudica o 'd·a.preferellci,uos·maisdignos, para0 que abre·D1.io~·· 
mesmo principio que recoohece e pretende estatuir: : escala para tlscolha até os que tiverem dez aonosl 
intoiraliberdade com' a responsabilidade do governo . E" pois, S. Es. não só propoe a multiplicaçii.o das 
na eacolha d08. ,magistrados de segunda . instancia. . .'l·eterições. Bomo augmenta extraordillariamente o' \ 
Não me recorda, Dem sei que .se tenha adoptado numero dos que considera dosmorali.sdos e que é 
semelhantepriucipio, m~s e mallifesto, que pelo bom de vêr são justamente aquelles que 10 tomarRm_ 
mocio que o Dobre senador na alternativa prepõe, ha os mais antigos na r,lasse dos juizes de direito; S. Es. \ 
inCQngruencia econtradiroÇão: ou antiguidade obso- é.o proprio que 9S quer condecorar.ómoote por esta .,.; 
IU&8,.ou uma liberdade de tal estensão assim limi- antiguiilade que indica suainrerioridilde, menor 
tada I Quom aceita· oste ultimo. termo e não duvida distincção, pois nã'o foram escolhidos de.ombarga
aceitar a antiguidade absoluta (o primeiro) - razoa- dores, ilurante tão Inrgo lapso I . . . 
yebnellte nio póde combater a actualidad~. Sr. presidente, 8e Disw. fBZ. consistir· o nobre· se-

Porquanto. note o nobre senador. realmente Dador o 88U grande meiopara:levantar a magistra
ao presente S8 mantém o principio da antiguidade, tura. dotal-a cem essa capacidade e digDidade. do 
comoer. de mister; e tanto se recemQll!uda oste que carece: e porque o prOJecto não contempla tal .'\ 
priDci~io que nlio é respeita"el sómento como re- systema, é falho, é defectivo. não merece' aceitàçlo 
pulsa iloarltitrio do governo' em escolher livremente do nobre. senador; realmente Dão tenho muito que 
08 desembargadores de entre todos 'lS juizes de di· lastimar a falta da approvaçio .de S. Es., porque não , 
reito; porém .ainda por consagrllr a favor dos prO- 11 fundaMenta em razoes boa.s. . 
vectos fundada.prellumpção -de saber, de esperien~ As honras de membros do supremo 'tribunal de 
cia, e de amestrados no omeio que por largos annos jilstiça, mesmo porque são. muiw elevadas, devem 
tem osercido_ Ora, a: este respeiw o que está de- ser exclusivas dos supremos julgadores, não devem 
terminado na lei actual. a regra da recahir a es- ser barateadas a diversos membros activos dos tri-
colba,entre os quinze mais antigos, se por um lado bun.aes de segunda inst:tocia .• ,Poís, senhores. rre-
habilita. o govern" em relmcta escala a declinar tende-se melhorar.as condições dos encarregados da 
de algum nome que não SII reoommende para ter administração .. da justiça.: Il pOr este modo se .bara- _~, 
aS!lentoem tribunal sUPllri.,r. por· outro lado man- Iham estas justas distincções da hierarchili, que nio 
tem a regra, presta homenagem ao principio da ao.- são insigniflcancius, que leem valor proJlrio e tão 
tiguiaade. . . transcendente que é mister conservar na Justa limi-

Qual é . a outra· condição que .0/ nobre senador tação, sem a qllal falha toda a distincção 'lI 
a.pre.entou como vantajoslssima. para conseguirmos De um lado o juiz de direito com via te annos 
melbor peflsoal á magistraturll? Diz o seu projecto, de exerci cio. só porflue tem. este tempo de serviço, e 
para o CJual.appellou: gratitlcação depois de 25 anDOS nã'l mereceu a nomeaçito (la rl& servIr em uma re· 
ae serv!fO, na razão de 1~ d"s vencimentos; . hon- IIlÇão, tE'nha as honras éle desembargador; por 
ras de desembargar aOI JUlzes de direito. compla- outro lado, os ,membros das relações 'pelo facto ma
tando 20 annos de serviço, e as de ministros do S\l- t"rilll de t~rem Ilssento nellas polo ·mesmo tempo, 
premo tribunal aos desembargadorc,s que tambem sej3m allidistinguido!.como lIl~mbros do supremo 
completarem o mesmo praso de 20 IInnos de sorvi~o. tribunal de justiça I .Nã<:l acho isto conforme; não 

Senhores, entendo que á' magistratura é deVIda descubra razão, nem vantagem alguma, e sómente 
uma retribuição pecunlaria para sua manutenção uma detur~nção doslstema que assenta em boas e 
decente e digna~ 1:sw é uma necessidade. e necessi- solidas razoes, que nao devem ser desconhecidas e 
dade qGa, como cousa permanente e essencial, deve preteridas. 
determinar sempre e constantemente o mesmo eC- '. Outra con4içlo de capacidade. Com tantas van
Ceito :.0 magis tra de_ ainda antes de attingir aos tagens, disse o nobre senador, coio estaI! distinções 
25annos de exercicio, deve ter o n.cessario para concedidas aos magistr~dos, e11es por SUIl parte de
seu tratamento decenta e digno e tanto como vem fllzer o sacriflcio da reBoneia da actividade da 
aquelle que transpoz esse periodo de serviço. Por- vida política, reconhecendo que não se conrorma 
tanto, o quinhão de vantagem que faz o .nobre s~- com sllu.,,,fficio dejulsà'Jor a élependencia do voto 
Qador· lie mais 10 " de vencimentol! ao que trans- popular, claqQelles que estio eft'ectivament8 debaÍJ:o 



_ . .,.-
de lua' jurildi.o acü ... :, e me .. o para que' r1l~ - lD'lito', miaM 'parl.euedal'. '08S" :prOj~ umã" i.a 
clooe com 'replal'idade' 'I mlchina politica,' e oldilPOllçlo, que :pela BDa grnidad,· , im~rtcaoil, 
recursos relpectivos tenham elBcacia e segurança, nlo p6de'ser'I.lim veDüllCla e decidida; ~de, Iar,o 
, oecelsario que 11 magistratura p<luse em outra es- e'Jlaço· para· áprofundada· deliberaçáe '. d8olli". ;, .... 
phera, nlô respire essa'atbroospliera de contendores E' alsim tambem, Sr. pre.idente, o nobre Noadol' 

, na dependencia do voto popular. . '; ente.nde que ha graodelacuDl, umlfalta que deve 181' 
Sr. presidente. não é aqui o CSlO deY8ntilar H- lupprida na·no.sa orglnuaçaojudlclariet..e6quaolO 

melhaóte questão. O nobre senador, , certo, procura aÓlupremo tribunal ide :ju.tiça,euJa' judlGlcçiO d .... 
'lobreCal'regar o projecto por tal modo. que era im- leralterada radicalmente; quenlomai.ee.e"8auare, 
pOlSiV81 que;elle poJesse jravante. Enxertai lO· dar"acUlposiçio preclla daCOOIÜI.Uiclo'dO EiCldo, 
lução lIe uma que8tlo p'0lititicada8 Duil transceo- comprinducoD.lltulr o lupremo. trl fluna 1 a.ia :te"" 
dentea; e até a incompatIbilidade absoluta que suscita 'celra e ,IJprelna ·108tencl., . para.canar Ii dlcl.aea 

. nlo {Jóde ser decretada,guarda4asa8 regra. da . con- da sesuncflt. quanto ás ·oullidade. ou q_aolo'iuJús-
- StítUlçãO. Quanto á' sua: r.onT8oiencia, 8ando aliás 10es propriamente dEi,direi1o ,que o. Uibnuaes oflli" 

}Buito contestavel nas circQmltancias do phíz,oão nariossómsnÚl de .. em eer1ribuaa.~d.facto .. reltlr
/ !,6d, ler, assim proclamada, COmO' quer o Dobre se- vada a. questão ode direito ao lupremo trf,bunu"· ,. " 

I 
na. dor; tal incompa;lIbilidade nos paizes deSI.a .; . Senhorel, semelhaote reforma, . que.,pol',I....... ' 

. f6rma· de governo, nunca foi por. este modo· e." portancia não era para ser enxe11!ti:ta II8II&~ecIe 
tatuída; porllue mesmo na Inglaterra' nioo éi como mera emenda e de 'impronto', ~ ...... da 

, laDto que ochere da magisfratura tem allento na sem proruada indagaçio na camarado.:deputad~ •. 
" camaradoslords, é seu presidente e na camar. dos dari~l'azão al6 para 'abital'Vezeer ,repelUdO' Qo_pro-

+- / com muni teem assente T8rias indiVidualidades da ca- jecto,. se por elte:.modo' f 0118 : lob~regado~ lias, 
le1ori.a da. rnagistratDr. a ;' na França nunca Coi a.doPo S.' Ex deu onegoclo "omo ·liquido;. nln e~. eehe a 

... '&ada, e creio que na Bel,ica. En\relatlto entende0' menor'donda deqlle, 'parelanao-ae a re.rr- dlW~n" 
nobre seuador que deTiamoll improvisa\·a, em uma sti&uição do Imperío, o lupremo tribunal de:jatüça 
emonda para sernandar' camara d08 deputados, e pOlsa ser consthuido Bupremain.tancia,.'deCidlndo 

. ser proclamada, Tisto· como 14. I8gundo' mesmo a· loberanarnente das queltões de nullidadel.:·;· 

/

) regra regimental, não podia loffrer a larga discus- Sr. presidente, quemattender para a determinaçiO 
lão e cumpRssada deliberação ·que tem toda a prín- constitucional e retlectir . que ' .. conltitui~o ; no 
cipal mate~ia d~ qu~lquer projecto.· . .. art. 164 dispõe que' ao lupremo'!ibuoal' .de justiça 

(
Sr. preSidente. nao vero a proposUo dlscotlr este compete conceder ou dene,Ar renstal oal caUSII e 

! a.sumpto; se vilfsse, ell pOderia oppôr tambem'ra· pela Dllneira que a lei determinar,' reOoohecerit ~ 

I ,õell valiosissimas ao pobre senador; poderIa mes' a conces"o ou negação de'reYista, . exclue: n8C8l .... 
mo em n0018 da dignidade daJbllglstratQl"a,da.d~g-~iamente o Julgamento activo da· mel .... e&u .. ,jul .. 
nidade dos representantes da nação. do direito menta termlnanteedec1ii~e; quel4S ~r' '''1' por 
perfeitissirno do "O)VO que elcolhe, demonstrar que uai modo:indirecto Jlroleddo pelo lB8Imo'jlibunü 
aI ap'prehlnsões donobrcl senador não leem a rele- na denega~o da reVi''', Ti.to .como·em . tal- e&1O O 
vancla ,que collcabe; que se 'seu pll1no f~sse ado- sup!emo &nbunal. assella. a decJB1lo do 'nbunalordi. 
ptlldo, . ta Ive~ n~1!11ucrllsse, a mesma' maglst~atura, nll:IO, a segunda In,tancla,e Brm! o ca.o· jul.ado que 

~ nem a COllstltulçao ~o parlamento., .. ' . . mall. nlo pcSde 8Offrer; cODteStaçaO. lIal que o .' .u-
Senhores, so bOJe a magistratnra no palZ é uma premo tribunal. deJlIstiça, polll: fazer. · .... ·obr. 

carret.. ·ra ingrata, da qual até se Dota que.se alas ta. m 'activa que. indica. o n. obre Ienaaor.8rE' .pól'muito 
os homens' de superior talento, que vãu buscar na neceslaria t boa adminiltraçãoda UlÜça, é ... i
adTocacia e em outr08 misteres uma acçilo de .cti- dentemente repugnante com 'a regra a con.tit.o 

'vidade mais proveitosa que o omeio de Julgar; como no art. 16'. determinada,; Sr. pretidftte~ por·mo. 
quereis aiDcfa prival-a de um dOI dU8Jtos aa. (li'&- tude de razõe. TaUosi .. imal. .. ' • '. '. 
cioso., damlis aprecinel prfll'Og/Otiva.do cidadAo S. Ex. fez o blstorico do 'jui"am8nlo em Ta.1 
brailleiro aetivo, o direito de votar e'ser votado, de ialtaDclas e chesou i conclusão deque·.doptir .... 
podlr re~rell8Dtar o seu paiz' Por outro lado que- queojul!lamento termina.ee: na .eJUDda: inltaaoia: 
reria o nobre senador privar nio s6 a camara dos porque admiUir além da eegunda inllancia ODtr.; 
deputados como o senado do saber ~speeial í. de era crear uma serie' de julgameBto.. ftcaodo eU .. 
provectos e dignos magistradOlque tanto devem sempre duviclos08, dimcuUando e eteI'DiAndo· •• 
concorrsr para a melhor. deliberação e decisão demandas; e que -não havia arU80tia aJg1llDa, 
das leis , . .. porque se a seguada ral~aTa, a :terceira opud1a 

Entende o nobre senador que este negocJo não do mesmo modo e assIm por diante; emBID 
tem relevancia, ni'lo mereca a m3ior aUeoçilo e Espe S. Ex. chegou a reconbecer que ° julgamento ter
cial deliberação, é p'ara ser assim de choCre procla- minaI em seguneia instaneia era aquilloque pre
mado , E, pois, S. Ex. é que verdaddiramente se valeeia li com boas razões. Ora 'a conltitulçio 
arvora em dominador, e de sua cadeira curul con, attenoJeua essa razão superior para determinar como 
sidera-ss um Olltl'O Moysés, e pretende pela autori- convinha a ordem dos julgamentos. E para. que 
da de de sua palavra inspirada dictar-nos a norma, esta fosse mantida, era misler, circumscrev8ndo. o 
a lei que deve aer adoptada. . julgamento activo D'S duas instancias, compôr o 

Sem desconhecer ° valordesuaautoridadep.lssoal, ediflcio judicial com a independencia. e .. eneial,,.. 
aão lhe descubro razão alluma no quo .Ultenta. e IIlatanclo-o com lima cbne quo feclaa .. o· a. ."ri-
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ltliçãM jucliclari~ _por Ulla.Jnoclo provlclellte, se~~ perfeitamente; ~ •. prorincia ele Mioaa-Ge~··· :nlo 
dado nesta espeCli.Uclacle em parte, como. no todo ba um pooLo cenk',al e adequado em que :Iii collo
qullnto ao ediftcio politico da. associação braeileira casse a relaçlo e para o .. qual convergissem, COID• 
pela cc;~nstituiçlio .aerve o poder moderador. Na modamente de todos os·pontos da mesma .as.par.tea 
eaphera es,eclal do poder judiciario, quanto. t act.i- que tivea~em de deman~ar. o~ .seus despachos. . . · 
vidade dos julgamentos, fo1 coaferida a inteira:juris- Em vez de um beneftc1o lrl&mos causar ~t·dadetro 
dicção aos JIÚI&!das duas. inatancias, que são as que vexame, em vez dll melhorar. os meios da adininis
directa e poaittvamente JUl~am .as causas; o ao su- tração da justiça, peiorarlamos. Muitos que podam 
,Pr.emo tribunal coube adequada posição para manter trazer suas causas, .no·presente, á relaçi~ do .Rio de 
a ·harmonia e regularidade de procedimento, j:i Janeiro, talvez nem tlveasem possibilidade, colloca
mandanclo rever I!JUelles julgameotos qae, por nul- da a relação .em algum pooto da mesma província, 
lidadea .ou lojuabça, devam ser corrigidos. e· já pllrqne nenhum .é central e .não pl$de 1er para o 
ordenando e fazendo efl'ectíva a .responsabilidade geral tão. facilmente demandado como esta mesma 
dos. julaaclores, incursos em casos della. . .: cidade do .Rio de Janeiro : isto, que digo a priori, 

O aupremo tribuoàl ele justiça constitui•lo JJB&t.a cada um deve reconhecer.. . . : ·· . . . ~ 
condição, não póde ·nem deve ter julgamento posi- Mas tenho posi&iYas informações de illustrados \ 
tiYo no geral ·-elas causas, porque do contrario bai-· representantes daquella · província que não ,pedem 
xaria da·. al&a .. poaição que lhe fez .a constituição. creação da relação.e ·en~nd~m meamb que isso seria - -4 
E, senhores, attenda-se o que vae aqw de· re&ff11ardo, vexa to rio para o :povo mmeuo. Ora, assim, Sr • pre-

. de. garantias por bem, da administração da JUstiça. 'sidente,- mais ou· menos ainda se dão. t.ae11-ou quaes 
Um tribunal supremo, como é este constituído, não inconYenientes a respe;to ·dA outras províncias.: Em ·. 
Jlóde ter a .teaponsabilidade dos .. juizes de segunda al1umas era inexequível · manter.;.se uma secção de \ 
1nstaBC1. ·a, dos julgadores activos; esse tribunal se ti- relaçp.o o.u relação reduzida~ muito ·.pequeno num. ero . 
ves~ a funcção de julgar. activamente,llecidina, por de membros, com ·as vantagens, com as garantias do 
asaim!fizer,seberanamente, as demandas sem ter cm acet·to de julga~ento que teem corporações collecti- . 
conta.a.respoDsabilidade, para elle irrealisavel. .. vas co.nstituldas.em melhor posigão.. . · 

.' Cumpre, poi11,. senhores, attender que a respansa · Senhures, dotad.t' a província· de Goyaz dos tres \ 
bilidade. e· o. meio· pratico "de fazei-a e~ectfva é a desembargadores, ·como ·contam pia a propmita do ·\ 
grande condiçio que assegura aos justiça veis, aos executivo· ligada ll este projecto, o que esperaes de . 
que recorrem ii acção do juiza regular e· boa a·dminis- a'Certo desses tres desembargadores perdidos na- .. \ 
tração.'da justiça.·· Quereis constituir o supremo trí• cpielle interior? · 
buaal de justiça com a acti':i~ade de. julgamen~, u14 sa. SENADOR:-,. Serão juizes certos.: 'r 
faltando-lhe: esta responsablltdade, vtsto que : nao . · . : · · · · ·· . . 
póde ·~r traduzida em acto, ·como cump~e. para que Q S~~;. IIIN.ISTRO _DA. IUSTJÇA. : - Ju1zea: cer&oa. 
sej~a garantia tutelar que deve ser 'li. . . Avanta]avam,se os JUlgamento!' com a_s mesmas: se-

St. presidente, gravissim1 e esta. materià ·em · guranças ~e r~gular e tioa adm1nistraçao como _nos 
qualquer sentido que seja encarada; não podia 11er centros prmctpa.es em _que .se acham as ,rela§oes, 
objecto. de uma emenda enxertada e tratada como em}!~· !óco ma1s lum1noso ~m. que. ba advogados 
um, mero accaesorio e de modo quo privava de ter a halnlllast~os, ade~tr.ados e em que tudo .~'orre .por 
camara .dos Sra •. deputados sobre tal 1111s·umpto modo ma~s ape~fetçoado,e .preferível 'l . . . . ... 
a deliberação e profunda indagação que ella de M;as, d1~ o nobre_ senador : • Isto é _hoo proptw 
sua,. natureza requer;.. não· é portanto admissivel ho.o :. Creat as relaçoes que logo se darao todas: as 
neste projecto. . . , . . . • . C()ndiçGes de vantagem. » . ' · . . _ . . · 

Quau&o ás relações e 4 multiplicação dellas por Ora,. ~nhores, .9uando esta~ condtçoes se .torna':' 
toda& as prorinciaa, não tenho a opr>4r as mesmas rem .. ma1s provave1s ~ ca_paze.s de serem I!USCltlldas, 
razões de. colltradicta ii o . que requer 0 nobre seu a- q!lando algumas pronnc1as t1verem outro desenvol
dor.; .JDaa entendo que tambem é negocio impor- Tlmento que no presente nio. teem, .se dec~et.arlo 
t.ante e grave que requer ·ser deliberado e decidido para ~odas ellas relaçõe.s : nem o. prOJ!l~to re.Pugna 
em. projecto á parte pela mesma razão dé não sobre- com .1sto; n&o. ha medtda nem ~aspos1çao ali:U!,Jlll 
carregar-se este •. E porque, senhores, .nio · hasta que possa arred.ar esse estabele.c1ment!' 4e relaçoes 
tratar-se em abstracto. e contemplando-se. 1 regra que deve ser debberado. em. proJecto dtstl!lcto, aftm 
da constituição, que em todas as províncias haja de reconhe_cer.se, em v1sta de dados estattsticos, se 
uma relação; é necessario ainda considerar•se br V!!r~ad.eua vant~jl:em ou não. • 
quan&o,ao lado exequível, com a discrição que ha Dtret. a1nd~, rel.a:ttvamenteao Norte, o me!'m!' que 
de mister em ordem a reeonbeoer, se as circumstJin· ex.emohflquel quanto ao Sul coO'! a. pronncta de 
cias em que presentemente 50 acham muitas da~ pro- Mm as. Se Cosse creada ~m!l.relnçao R<? C~ará co~
vincjas adm1ttem esse estabelecimento de relações prehendeudo no seu dtstncto a prov~ncta do Rto 
com as mesmas vantagent a que liga tamanha impor· G:ra~de da Norte, grando vexar_ne se fartl! a esta pro
&ancia 0 nobre.t~enador. vmcta, porque as s11as entr~hdas relaçoes naturaes 
· Farei lo~ esta simples observação: que a mais ~ii.p pa,ra Pernambuco, a CUJO districto de relação 
importante das que não . teem. no presente uma pertence presentemente. · 
relaçã'?, a provinda de Minas, parece que .nada O Sa. PoMPRU:- V. Ex. não conhece a topagra· 

· lucrar1a com a creação de uma relação; e,· Sr; pra- phia do Rio-Grande do Norte: as suu relações do 
síílente, V. Ex, digno senador por ella, conhece·o Interior são todas para o Ceará. 

I 
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O Sa. IIII.NISTRO DA JUS'fJCA :-.Quanto ao Ceará 
sem duvid• ala"uina era conveniente a decret11ção; 
se fosse possível eft'ectual-a desde já com a de
vida attenção ao assumpto. Mas, singularmente.en
tendo que não·podemos imj)rovisar um tal estabele
cimento:· é oecessario colligir e considerar dados es
tatísticos e encarar a questão por todos os lados e 
·cheg~r 'depoh a uma decisão conveniente. . 

Não é assim a e improviso, com um -enxerto 
oeste projhcto'~de ma teria que não· foi deliberad11 na 
camar~ · cos .Srs. deputados 1·u·lá foi repellida, que 
havemos 'dtt·resolver discretamente sob1·e assumpto 

aoS" princípios liberaes. nem á ·solida e relevante 
razão qtle 'tanio recommenda o estabelecimento ex
cepcional, porém conforme ás cir.;umstancias dos 
termo-" da séde das relações. - · 

Senhores, o privilegio odioso, a excepção ·ceita em 
beneficio de indivíduos com excfusão de outrem e 
l•revalecendo sobre a rBRra !Je~:al para todos os ou• 
tros, é probibtdo pela ~nstltuiçao, ·pelos princípios 
eternos de justiça e pela dignidade do· homem~ 
'Porém uma instituição adequada e conforme as 
circumstaneias é obriga~o imperioaa nossa propor
cionar quanto fôr possível. Se fosso dado ror toda 
parte estabelecer esta org~ nisa_çlo, segundo o art. lo . grave, gue porisso mesmo mert~ce acurada resolução 

em pro~ á parte a q:ve não me opponho: · 
Mas, diz o nobre sen ... dorainda H respeito das rela· 

ções: ,«Este-tribunal r.ollectivo; que é determinação 
da c&n,stttuiçilo e o meio nece~sario de regular admi~ 
nistraçào· da f'ustiça, deve chegar a· todos ; não 
devemos I•revi egiar certos pontos com exclusão do 
geral.» Alas, Sr. presidente, repito o que observei : 
o nobre senador não olha para as circums'tancias do 
paiz: · a·s suas vistas não se dilatam e ·medem o· ho
risortte remotissimo do territorio do Brasil cujas 
províncias teem territorios que eonstituiritt.rn EStados 
de primeira o rolem na ·Europa: niio attendt! ·" nobre 
~ enador que aindn dando-se 11 cadz• provitacia uma ou 
mais ralações, n·ão se conseguiria o se•• desükratu.rn. 
Era portanto indispensavel, e não ha declinar·, que 11e 
constituísse uma organisação judiciaria pelo mod•• 
coagruente a estas circumstancias que repeliam, 
que · tornam impossível a acção activa de cada 
instancia, exélusivamente. pelo juiz de d1reito e 
collecliva it todo11 e quoesquer moradores ; e, pois, 
assim foi resolvido pela lei vigente que aos juizes 
de direito tocasse o .exercício de algumas putas da 
juri~dieção de segunda instancia; nó conhecimento de 
certo11 recursos:- e porque? Era impo~sivel tr ... zel-o 

-do pr••jecto, necessariamente sena ·anoptadil. · 
:Ha o obice extremo: a impossibilidadt~. O tribu

nal da relação em qualquer ponto em que s11ja col
locado, e ainda multi_plicado, nunca pode estar ao 
alc11nce dos recursos mterpostos na maxima parte 
das localidades do lmpeno; e, portanto,. deve. ser 
sur.prido, quanto ao que fOr de urgencia indecliua_. 
·ve , pelo ·modo mais compatível. Mas porq11e não 
pode ser rroporc!onado ·ào geral das Jocalida·~es por 
obstaculo mvenctvel, ba de detxar de ser yrestailo, 
:cumo cumpria, onde as. circumstanciaa aao propi~ 
cias, onde nllo ha o mínimo embaraço e tudo se 
prt>sta á regular instituição? . · ' · 

-E' de rnzão e justiça que sejam privados do bene-
-ficio da regular inPtituição da seaunda inatancia os 
que estão a~ alcance de.conseg-oíil-a sem que resulte 
quebra de mteresses ou deaar dos 1{118 ·não podem 
gosar o mesmo beneficio pelo obice Invencível .das 

á · rela'çiio da mesma pro'vjncia, ' á relaÇão com li 
séde na capital ou· em qualquer ponto dado .. Como 
dos centros de' Pernambuco podeuam vir recursos á 
relação que já existe ? como dos centros da· Bahia 
poderiam vir os recursos á relação que existe _na 
cidade da Bahia? Portanto na maior parte doli eásos 
além de certa 'zona ainda dadas. relações a ·todas. as 
PI:Ovfncla·s, .é iridispensaver q•e éontfnile a ·ordem 
actual. · · · · 
. Mas, diz o· nobre senador : • Isto torna imper
feito . o ·projecto,. é 'a. sua con:iemnação ; nós quere• 
mos que a instancta collectiva pertença a todos: e, 
se .é 'lmpossivel, então- não pertença a ninguem, 
seJa uma e a mesma organisaçao ·para todas; porque 
a Igualdade aobretudo. • E ·é a81tm, Sr. presidente, 
que o !lobre _senador.repe~le a disposi~o ~o art. 1• 
do proJecto· que· estA em discussão!. S. Ex. entende, 
porque as.cireumstancbs são propicias aos morado
res do districto em que tem a séde a .relação, ou da
quelles adherentes de tão flicil communica~o, · que 
seja ·exeguivel a vindot ·de todos. os recursos ás rela
çõea; S. Ex. entende que i1to é um privilegio flUO não 
deve tocar ·exclusivamente a estes com negação a 
todos. os· outros. Ora, o nobre senador por este modo, 
Sr. presideiue. suppondo que t .. lhva em oome do 
J!rincipio liberal e com boas razões convencia a todos, 
:S. Ex., perdôe-me que Jbe diga, não attendeu nem 

circumstancias physicas do paiz., Devem ser priva
dos das vantagens da regular organisaçio judiciaria 
os• grandes centros da população, onde correm'os 
oegooios mais importantes,· onde. se manejam os 
maiores interessea, onde os contratos 'de maior 
valia se ·muhipl:catll, nlio só entre os moradores ef
Cectivos, como os de todos· os pootos dalmperio, por 
intermedio dos seus procuradores e manda tarios, que 
por: elles tratam .nestes centros commerelae1, onile, 
portanto, 11 oeo.npeteocia e activid~sde do ·fOro é eata• 
belecida com tamariba estealão que alcança além dos 
eflectivos morodorea a tantos outros de quaai toda• 
as lt.calidades do Interior; onde. emflm. tQdo deter
mina, recomménda e impõo. uma instituição coa.; 
forme as regra a da conatituicão -~ . ; · · : · 

E' pód ·te. admi.ttir a conclusão, eomo baseada em 
priocipio respeitavel, a não· e conceda áa principaes 
loc~lidades·o que.não póde tocili'_ ao geral do·Impe
rio• 'i embora com tal conce11ao 1 Jonge· de per
der o geral.- tambem lucre, ·se nem aempre directa, 
indirectamente ! · Não ; . p6de haver · desiJulldade, 
quando · funda-se uma regrager_al, aem)!re, · AP.PI~ca:
Yela&odos os casos analogos; ,P.reSClnd'r ile&nati&Ull-a 
deeattendendo atadas as considerações· do 'Verdadeiro , 
interesse publico e regular proceclimento, é cherar 
a uma concluslo errada e nefasta coatra· &odos. 01 
princípios e altas conveniencias que devem· ser con_.. 
sultadas e protegidas oeste o mais·. grave ramo do 
serviço pu'blico. . · 

E. ainda mais, Sr. ·presidente, a inalitüi~o e or
ganiaação desses fóros modelos, em que tudo é re
gular e pautade segundo a constituiçio do Estado, • 
tanto era de mister que o fosse por toda parte, aiada 

2 

' 
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toem 8 ~ande vantagem de que slo luminares, 'Iue delpgados e subdelegados; e no civel encarregndo o 
irradiam luz para todo o paiz: á (eição dlllles mais procesllo e julgamento aOI juizel municipaes, que 
ou menos todos os outros se -regularia. não teem a mesma experiencla, a mesma dextreza 

E' manifesta a benetlca lnftuencia pratica do rÔrodej.ulgar como o juiz de direito',' . 
das, (!a~itaes aédes das relaçõ8s, já nas consultas' No entretanto, S. Ex. ainda diz; «Para quo 

, msndadas de todos os pontos do interior e jã como' 'esta creação de substitutos' Que entidade nova 6 
exemplar sempre seguido: melhorando·se e aper. esta quando temos os ~uizes municipaes ?"Senhores. 
feiçoando-se o fóro das eapitaes, proporciona-sI! a entidade nova é e deVIa ser. porque aorganlsação li 
todo o pajz maXÍmo beneficio, sem que possa preva- 'es}!eciah fazemos alteração da regra antiga e come
lecer razão alguma que 8e oppollha. para que, sinha. ura, esta alteração, esta nOTa or~aDiaaçãG é 
quanto o flermittirem as cir,cumstancial e como fôr feita no sentido de que o exercicio dajllnldicçãoem 
compativel em cada parte. regularise se a adminis. primeira inatancia, seja pelo juiz de dileho, e aó
tra~o da justiça. , ' mente com aquel1l1 coadjuvação quê é de mister para 

Mas disse o nobre senador: 11 Por este modo, por que alie possa executar sua taref~. 0:.8' coadJuvaçlo 
este systema novo que quereis levar a etreito n~da' ue não. vae além do {'repar .. , coadjuvação pelo 
conseguireis, porque é impossivel que ,as relações substituto. entidade 'a mais adequadll. porque é es
possam tomar conhecimento de to!1os os recUlsos colhida para substituir o juiz de. direito, eentllo, 
guantos davem subir a alIas; é impossivel .. ue os effectivament. exercer o todo da jurisdicção. Ora, se 
juizal de direito. com", os instituis. o.s unieoa Julga- elle. é c!lpaz, s, teO! ~ DOmea!(llo oara.o.exer\llcio 
dores. polsam despachar todos os (OltOS, fazer au- em Inteiro da Juri!!dlCçaO effectlvlI· do JUIZ de. di
diencias. iQstruir processos, 'dar expedição a todasrelto, sem. duvida era, o que mais' 8e recommendava 
8111as diligencias reclamadas. » para simplf:ls cooperação auxiliar do I.>xercicio do 

Sr. pruideate, é manifos&ll a equivocaçllo da p3rte Juiz de direito. .. . . . 
dG 1\0tire lenador; se S. Ex. auendesse para o todo E nisto ainda faz partea de. aubstituto, porque au
do projeeto, considerasse as medidas' co-relativas xilia naquillo em que o juiz de direito não póde per 
quo nelle estão estatuidfts. havia de conhecer que, si mesmo praticar; sempre gue ell0 poder instrUir o 
orla Dilando ·se' o fÔro pelo moda porque é determi- processo. quer da .formação da culpa no crime, 
Dailo no art. lo e seguintes, proporciona-se a mais q',er o proc~sso civel, deve-a fazer; ma!! no que não 
couveniente e adaqulldft. organisação da autori- (Ôr possivel. salvas &8 sentençls, é auxi1iad~ por seu 
dade judiciarla em todos os sentidos; bavendo substituto. .. . ' 
maia facilidade. mah capacidade, para se ex- Ora. S. Ex. fez grande cabedal para esuaDheza 
pedirem 011 Degociol e serem decididos com o em designar-se substituto e náu juiz . municipal. e 
acerto Dece.sano. Quaes sio os recurllos que devem inq,.uire: a Porque. nih manter a geral denomina~o 
IUbir para a relação. que. constituam materia in- de Juiz municipal»! E'. porque na DOva c~eaçlo do 
l'enci'fel. que não .possa ser deliberada •. nem deci- fÔro das comarcas excepcionaes não ha jui7.o mu~ 
di4. 'S. Ex. aão aUende que. ainda continuando as nicl,.l. ba.ó o· oxercicio dos juizes de direito em 
retaçõea com o mesmo pllllsoal, já em muito se pro- primeira instancia, e: das rela~ões em segunda; é 
pordonam meios de 8e facilitarem e expedirem os porque o 8ubs~ituto. não, tem In tBiro exercicio da 
)ulsamentos, reduzidas n turmas de cinco a tres •. Juri.dicção municipal que fica só determinada plra 
OOID o que o pessoal se distribue em mlior numero os outros termos em geral; 6,. portaato\ uma desi,
eI. lecçÕes e lugmenta-se consideravelmente o expe~ nacio p ropril 8 adeql,lada a ea&a orgaDlsação espe· 
diente dOI negocios' S. Es. Dão altende que os cia1 que .10 propõe no art. 1.° .' , .. ,,' 
~ulZ8S de direito, formadorel da culpa. processaDdo e: Mas, disse o nobre senador:' _Se esta. creaçlo é um 
Jal.raÍldo; fazem 0,»"4 maia aperfeiçoa~l-, e tal que de bpneftclo~ e~toAdei~o,faémtae.o a tlldos ,que teemo 
lua altunzanlo .,manda a interpaslçau de tantoa meamo direltqdeo,lo,rar •. Por.)ueo,Umitaes .6mente 
recuraos, e que, quando sejam interpostos pela per ti- '11 comarcas de um termo e de· faeil comDn~J1ic:il
ateia daa partea, a axpedição é .aia simplea' Uueo cão com asede das .relações~ e n~obaveia 4e aUlpliar 
pnceu~ repllrUle)hor instruido. com decisllo 'mat. . à todas .a comarc"., embof3 abrangendo, mala ter
fundamentada. 'oblecto de maia.lacll delibe.ração·e m.os. pelo meno. a, u ligados. ,por\Cacil.com ... DlUnic .... 
re"'lIo P-Itlo. triblMla. sUperiOl!~.1D que cada ID8Qlbro. ção, PO:r exemplQ. ~Ia eltrada ele: fe:rro'h _Po~ 
18Ddo júi. a.eltradn aoofBCID de,julcar"aão le'far' , Uma razlo mUito amplas: ltf,o. era .. ueqm'fel 
lIlatad8:ama hora para dr u.,p'roeeaao\o~r··eum, ilto. • menos que Dão houvease,uma ,mi~.: 
pto. de formaçlo de culpa" em arde.a deCliJirlcerca , D8tQelario que; a, COm8l"C8 tenha UIQ.cS t.,lQQ. 
4la_staIWia daproll.n~'s.. Ez. nioauenclaque 6 o juiz de dbeUCl ahi exerç,a, parma:~UlttlllleDte 

, e. jui~es de direi~,oomo SãoOODStituido8. ficam toda Qssa },l.lrisdieção que só por ella deve S8\' exe:r
peifeitamente habilitado •• llorquetom, elles coopera cio. Se (IIr a comarca de u,n .s6 ,ermo, 6 exequbel 
OIllU substituto nU.preparo dos processos até • o exercicio da jliri.dicçlo pelo juiz de direito com 
sentença, 'ou de I'roDuncia ou de decido DO ci'fel recursos para a relaçlo. mas em comarca .dediver. 
exclusivamente? Que estes juizes SUbstitlltos, na sos termos dar·se-hia um mistifore, sendo (, respec
rlzão de juizes municipaea, silo os mail adequados tivo juiz de direito ao mesmo temJK?, no termo de 
para bem dCtsempenhar 81t~ encargo. e sua coope· 9Uft residencia. juiz da especie d:l art. lo com o exer
ra~o po=rto tOJ'nará 8xeqai,eis e mais f,!ceis cicio e.s,ecial que em, grande parte cabe aos juiz~1 
09 Julg&me tClI do que no presente quanto ao crime, municlpaes e quanto 108 demais term():1J da, sua 
,sendo. a, q Isi totalidade dos processo i instruida por comarca seria o juiz de direito gelra \, tomand.o ,elle 

... 
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mesmo conhecimento dos recursos interpostos dos comarcas de um só termo, e de Cacil communicação 
respectivos juizes municipaes. · . com aquellas que são propriamente·séde da relaçao. 

Ora, se o nobre senacfor acoima esta instituição Agora attenila•se mais á aprecia~o desigual. com 
do an. to de excentrica, desitrual e desconforme da que o nobre senador encarou o trabã.lho que ~e1o da 
reiJra.seral, ainda iria estabelecer uma misceJanea camara ·e a modificação· que o governo propoz. 
pe1or, com o accumulativo exercicio de desigual ju· S. Ex. dá uma preferencia tal ao da camara que sem 
risdicçio pelo mesmo juiz. disaustle prévia o proclamaria e nio attende que 

Nem se opponba,quepóde-sedecretarque em cada nesta Jlarte assim como em outras as emendas que 
termo haja um juiz de direito: não nos assiste a tive a ho~ara de indicar, em muito se .conformam 
competencia de crear novas comarcas, e era mister com o mesmo pensamento que manifesta e se es-
tet-a para erigir cada termo em comarca, o que tanto força por fiZer prevalecer. · 
importava a creacão de um losar de juiz de direito sr. presidente, poderia continuar ciom outras 
em cada termo. À creação de novas comarcas é da o)lservações, mas confesso a V. Ex. que realmeate 
exclusiva competencia das assembléas prorinciaea. estou fatigado. Meu estado de aaude não permitte 

Portanto, o ~toe mais se podia fazer para estender por agora maior desenvolvime!lto ; terei, ·porém,· 
o beneficio da 1nsUtuiçlo do art. 1°, f"ei executado,. occasião de voltar uma e mu1tas vezee ao dabate 
dando-ae maior amplitude 4 disposição approvada .para ·acompanhar o nobrf1 senador na impugnação 

. pela camara dos Srs, deputados, estendeado·a ás que re,z ao prujecto. - ' 

......... 
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·PELO· EXM. SR'. CONSELHEIRO 

· lRANC!Settl. m• PA111.-A NISRZJROS IA T lO &O!lA!O . ,• ' . ~ 

• 
Sr. president... darei uma breve resp'osla nol tatlo !de abatimento em quà se acha o Coro da ca

no~re senador pelo Ama·zonas. que primeiro tomou· pilai' du Pará, il(ualando-o ao da Côrte, Bahia, · 
hoJe parte 11est_a discu~são. S. Ex. declarou quo Pernarobucu e Maranhão'; e _pois terá o nobre se
_ado'!tava o vo_to em st-parado do nob~e senador pda nador a mais completa satisfaçao a tal resperto. 
~abu ~protestava contra o_proJ>ost.n, quer no pro-1 Ora, repelliodo-s3 0 Jlrojecto e emendas da illus
Ject~ ~ •nd_o da c~mara dos. Sr:'. deputado~, quor .n11s. tre commissão, 0 que lucra 0 Pará, em que ficam, 
modr11caçoes acertas pela lllustre commrssàq desta as esper~tnç3s do nobre senador 't o que ha de posi-
casa: · · _ tivo, ou se deduz 'directa ou indirectamente do pro- -- · 

O. sa~. LBITÃO DA CUNHA.:-Perdão, c'!ntra tudo não. jecto que. de' qualquer ~odo S!J opP.oDba áo ~elbor. 
. O, SR; MINIII'rao. DA. IUSTIÇA ;-o nobre 1enador estub~lectmento da autondade JUdiCial na cep1tal do 

decla_rou que; regeitando uu.. e uutro parecer. adop- P!irá · Senh~rcs, s.e S. Ex. attendesse, _como já 
t!VIt u votu em !!c•parado, ., fazra um protesto em oJs~e. para o· que e propo~to, rec&nbocerJa que a · 
atteoção á sua provmcia natal. . . . . proJcct~da reforma traz mu1Ca vanta~em para o.Côr" 

A r .. zlw: sufficiente do voto do nobre senador con-· d!l caprtal do. ~ará,_ p~ssl!nJo os J~lgamentos no 
sistiu em q••e Jar-se-hia deste modo um triste pre- c1vel para os JUizes de drr~1to, que Eau alli sup_er
ser;tte ao Pará,. sua .província '!atai, que, &!Indo tão abunda!Jtes. ~a~undo ~ Ex. utiservo'!, dando-a~ a 
ad_rantada em rlqUI'!Za, ·commerc1o e 1ndu1tr1a, tendo a_no!Da!ra de. h!! ver duphr.ata P.llr3 o~ m~steres d11 JU · 
a 1mportancía que tem, . e.mui&o super~or á do Ma- r•sdJ!lçao _cr1m1n.al, que consrste prrocrpalmente na 
ranbão, S. Ex. vê' trataJa com deploravel desigual- p~estde_ncll! do .Jury; entretanto~ que na mesma ca
dade; e porque não se procarll innov11 reilseestado, pttal lao rm~)rtante e comme~c1al, em que.abun
porque não: se auende lis circuÍJistarrcias em q11e se ~a_m caus!'~ . ile ~oda~ Ds eaJ!eCJes, ~a .sóm~nt~ um 
acha o Pará, S.· Ex. repelia 0 projecto que está em JUIZ .munJCI,al e mi!JS um ile urphaos. Vê, P.OJ~, u 
discuasào e as ;modificações propostas. ' nob1e senatl~.~~ . que ~mi!- g_ra~d~ parte, a .mars ~~-

.- Ni -. - · . · · . . portante.e dl!c~&lva da Jur.Jsd.tcçao c1vel, é transferida 
o tem ~azao o· nobre s~nadf!r~ Se S. Ex .. cons1- para esses ~urzes de drre1eo, que no presente Ião 

derasse devidamente as d1Spos1çous do proJecto. e quasi cxclus1vamente criminaes. :. . · 
emendas ou () que se deduz, S. Ex. reconllecena . 
'IJ!C, ainda em attenção ás crrcumstancias que, como De. ~ais. E_en~o~es._ a o~tr~s respettos, quanto ao 
llem notou, recommendam a· capital do P~~ra, taes e~erc!cro da JUrJsdlctao crr.m.rnal, lia lira,!'lde conve
disposiçõoa, em vez de por qualquar modo prejudi- !J1enc1a em con!fa~·se aos JUIZes de drre1t0 todos os 
carem aquolla · excallente part~ do Imper1o, peJo, JUlgamentos cr~rnrnaes, ~~e, actualmente, O'! {181'- • 
contrario encerram providencias muito adequadas: tence~ ás autorrdades pohcraes, ou cabem aOSJUJzes_ 
para melhorarem-lhe a administração da justic11. mwaicrpaes. 

E certo, Sr. presidente, o estado da província ilo Com a~ projectada reforma são elles deferidos aos 
?ará, a ter de crear-se mais algum tribunal de 2• mesmsos juizes de direilo, cujo exercicto ora .limi•. 
IDStancia; como ê co.nvenlente, ~11-lhe o direito de. ta·se á presidencia do jtuy, e ao conbecime~to~'11e : 
ser contemplada·com uma relaçao. Cumpre, potém, um ou outro recurso. NAo Jlaverá, portanto, consldG
notar que ttado quanto dispõe o artigo em ifhclls· ravel melhoramento para o estado do foro do Pará 
sao, tendo a devida applicação, acaba com esse es- 11inda constituído uas circunstancias actuaes, sem a 



'. ereação de uma relação neUe'l A cleação de ama tutos. cómo indica a sua denominação, pAra substi-
relação no Pará li maíl que provavel. de't'e sprde- tuirem oljuizel dedirelto em luas faltai, exercendo 
erefada: a questão é saber se, porventura, convem então' o total da jilrisdicçlo e para os auxiliarem 
inclliír tal medida nelte mesmo projf.tcto.' ' como'" coo~.dores ordinariol' naquillo que f3r 

O SR. L.ITÃO 1I~ CUNK' :-Esta é a.queiáio. .. compIÍUv.l~ ,raticaAllo' os actos que til etrecti't'ol 
nio possam por.i executar. lIalv8· .ampre o que 

, O SR.,IIIINISTRO D.\ IUSTIÇ.\: -A minba observe- Cor "ropriamente julgamento oU decisão final. 
ção. qua.do respondi 80 nobre senador pela Rabi... Or., eenhóÍ'Cts. ~ onvlá'. neceuld,.1f da4:oopera
foi principalmen'te queoAo, deviamos sobrecarregar ção sempra' activa dos auxiltares dos Juizes de di
este projecto com a eoxereia de materia nova e mui- l''!ito: basta conliderar o accrelcimo ile .rabalbo, 
to import.nee.porque 'raziao grandeinconTeniente ,.desde queárreda.-Mitl1 •• autoridades po1iciael tudo 
ele suppriiDir da camal'a dos Srs. deputados aquella quanto entende cem ° julSdmentoeo que éproprla
parte de deliberação. profunda indagação. que, lbe mente jUdlciario, e ,concentra-se naquelles juizes o 
compete sobre uma medid .. de tanta relevaneis. ' . ' lotaI d<f, ex .... cfcio.j:Uiciario ,tIG, .'eltteftSO que tanto 

PQrlJu.n&,~ é'maniCesto, como "mera e~eti(fjj, ac- preoceupa 81 diversas autoridades policiael. Era., 
celso 1'10 á este projecto, como se COra modIficAção de portanto. mister proporcionar auxiliares 80S jlaizes 
sua ma teria e não accrescentamento de materia grave. ile direito. E que outros mais proprios do ""8 os . 
q~edfl per si tem peso e v~lor para constituir objecto indicado. nQ projecto, ÓS lubstitutos ordiaarlos' 
de eapecial refolul(ão. a camara dos Sra. deputadoll ' 

• ficava na alternatIVa ou de regeitar o'proieeto. a O S •• LEldo D.\ CUl'fRA:- f»Clrque não fica .. os 
assim mallograva-se todo o trabalbo. ou eatio de juizas municipaes' . 
votar as amendas !,or acclamação sem usar de sua O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:- Rellponderei 110 
prerogativa. de resolver delil>e/'ando e aproCundando nobra senadl.·r,que com este aparta ainda mOltra 
como ba mister em assumpto dtlsta ordem. I:is que não attendeu para as disposições do projecto. 
porque principalmente impugno a idéa de enxerto Mas quat'1I lio es~es auxiliares indicados no pro
semelhante. Não me opponbCl. r,,(,ito. á creação de ~eclCl' Os Pl'DJll'Í08 que substituem etrectÍYamente,os 
mais' algumas relações; é objecto altamente,con, Jutzes de direlto, e portanto ainda melhores para 08 
venfente. neceslari" mesmo. porém com assento auxiliarem ccntinuamente naquillo que não entende 
proprio'em projecto separado. com o julgamento. lIDe semrre é exercido pele juit 

Mas. o nobre senader, desde' que enten'leu que perpetuo em etréctividade. , ' . . , 
deria fazer opposição ao projecto. visto como. no .' Perguntar-se-ba: « Porqua ellSa innovação, ou 
seu parecer. a sua, província natal li mal considl'l' na p11rase do nobre senador. esse lIubltitUIO em 
rada ou ingratamente desatt9ndida, entrou na sBlia exercício permanente!! • Senhores. eram necessa
de olitrss observações que o senado ouviu. Assim rios auxiliarea ao juiz de díreitn: nio podia ser 
S. Ex .• depois de (azer seu protesto. declarou que (e aqui respondo ao n.>bre aellador' 'o juizmunici
não admitte, juizes substitutos par. terem, o.ccupa~ pal"porque niotem cabimento nesta creaçlo de 
ção constante. mas sómenta parLl substltuuerD' 011' rÔro, que chamarei modelo • ., da séde da relação: 
effilctivos juizes _ em suas (altas, e 'l~o não,co~cebill eom o juizado municipal a jlll'i.dicçio de ,la instaD
essa no .... creaçao que reputa até IDcons,.tuclonal. cia nlo seria exclusivamente 8ltercidapelo juiz de 
. Sr. presidente. desta 'modo !l nobre senador p ue· direito. 'concorrendo uma outra judicatura ell,P8ctal: 
'ce não ter bem comprebendldo a8 dlllposições'do e o mPllmo nobre senador no CC>l't8'f de seu discurso 
art. lo'em discussão; .e S; I!x. retlectilse com maiS oble"ouqueojuizmuDícipa1erajuizde latnltaneia. 
:attea9ão reconhecerill que pelo citado ardio se Caz O SR.· LEITÃO JI~ CI1KR.\ :-E é. 
ulIlalnnovação.srande reforma, quanto lia comar- '-', , 
caa 'sédei das rolações, naquillo 'Iue está estatuido ,O SR; .MINISTRO DA. ,JUSTiÇA. :-lIso ,é o que Dio,se 
'P8la lei de 3 de Dezembro: S. Ex, bavia de reco- admUte Da orlanilação do .art. l·~ porquanto:D88le 
nbecer que propõe· se a ol'ganilJaçlO 'do 'foro de tael elpeclal loroolo se l'econbece juiz i1e'JIrimeira 
'comareas côm. regularida'd'e do concentrar toda instancia. senio ó juiz de .direUo. abollndo-l8'o Jui
lurlildiêÇ!o dll. la iOitàociá D(iS juizes de. direito. zarlomuoicipal. O juizado municipal fol eltatUido 
Juizes J)erpetuos. aI sim como, todas8s attribuiçi'le.· pàlo codigo do processo e dep.oli mantido, .ddicio
i1a 2- instancia Dal relações. Mlrs admhtindo 'Ie por riando-s8-lbe attr~buicõe.,pe'a le~ d8.'3'de Dezembro,. 
necellario que os juizes lIe direito. unicoaencarregaattenla 'a 'Decàsllldaáe que h,'na' de cenredr, aOI 
dos do eitercicio da pr!ID!lira instancis. tivessem s~p., Jub:as d6 direitt,)alp~8i.· 8tlrlbuiçoell' da jUri,l!dlc
plentes para 0'1 lubstltUll'em 'em ~a. faltas, nato elo da lelunda 'instancla. 'Se o juizcte direito. tillba 
«ue nlo 'era possivel crear uma serie infinda de 4e êxereer'umal'arte 'da juris'dicçlo dls.sunda 
~',"ail de direUoperpetuos para 'acudiremoa toda. OI tnalancia, deviabuer um Juiz ',que e~erc.e88e na 
impedimentos dos eft'ectivos: e considerando-se de correlpClbdenteparte a8 'de 'primeira fostlncia:, tal 
~u~ro lado quo o l~m,ilado num!lr~. como n~o póde era o juizado munibipil. " .'. , 
délxar de ier, tios JUizes de duelto ettectlvoS, das Depo~s ,pela lel deS de 'Dezembro vieram OI jui
niéiimas comarcas nlo poderia. dI!' per ai, exercer zes municlpaesa ter inteira jurisdicçilo nociyel em 
sémpre todlls as aUribuíçõ~s, ~e ~~o foss,'~ auxi· la inslaoch •• assim como no crime a jurisdicçãO de 

11ados oaquelles ,actos que nao sao propnameute formar a ,culpa e pronunciar nos crimtlr..communs. e 
'Cubeções de julgamenttl porém de pr~paro para de prcce~sllr e julgar, tanto OS crimes lloliciael, 
o j\11gsmeilto; propoz-so a creação de jUizes subst.!.- corno em gernl todos 1>9 crimes do IIrt. l~ § '0 do 

/ 
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CodiPJ, do proce110, a:6m d.e Hrem os s11batitatos dada . que .. tamanha extraabeza causou a S. Ex.: 
dos ·JUilel de direito.· .Eita jurisdicçlo .cfo juiz· mu· lllbati&utos .para, substituíre~,~ . jliizea .~e , direito . 
aiclpal· quefôra de&erminsda pela neee111idade im,; aes, auas C·tl&as, e então exereerem inteira jurisd!c. 
periosa, .em vista d .. ·circumstancias. do ~~~. sua çio.; aubatitll&<la para contiriullmt~D,te os ausilià~m 
immensa extenslo de territor~o, e dificuldade de aaquillo. que for.· miater; aubatituiado-os na parte 
eonnnualcaç6es; par.a se prover· 4 regulnidade da adequ11da do preparatorio d,Ja J!rOcellol cbeis ou 
adminia&raçio·da: justiça. com a praticabilidade e crimes,. que não posnm os eflectl~os executar. · 
pre,teZI' da expedlçlo de certos recursos e auas de· . o SR~· L•rTÃo D.L cu"H·' :-Dahi a conrusão •. 
cisõea e do andamento· .dos 1 rocesaoa; deaapparece ·.. · 
na crganiaação do ar&. 1•, porque.' DOI e•p•ciaes . o Sa• III!Cl!ITRO UA ~USTIÇA: - v •. Ex. é qüeai a 
loprea desiJnados, todas as clrcumstaacias-18 pres· faz. . . · , . · ' . 
&am a eonalll.ulr um fôro . r81JU1ar com o exercicio Vou •lada demonstrar melhor, ,::esroadendo 4• 
inteirll e exclusiYo da jurisdu~çio dei• instancia · observações do nobre senador. . ' · 
,,elos juizes perpetuo•~ o• . juize. •· de .direito, e 'd.• .· . .·Sr •.. pr. 811. iden&e, •. ou. obrigado a aeggir a. o. rdem que 
2• instancia pelos tribunaea da relação. . : .ea&abeleceu n nobre 1eaador no seu diilcurao·e·~or· 

Ora, aP.eita-s~ e•tl reforma! Acen .. a 0 nobre ae-[ _illo YOU aaltando dll .. Um pon.to para o'U&ro.· S. ~. 
nador JK!la Bah11 corn,a con.tiç!o que ·118ja geral . paaFo•a .a fazerreparoa a respe1to da fiança proriao
univer.!'al· S. F.:L .. o declarou: • ~ preeel&o. da coa: i ria e diase: ~Não comprehendo o prett;~ode. ta~s 
a&itufçao; é necessidade que cumpre ntfafazer e re-1 ftançu; que- tmpnr&.tm v;~xam•.l• parte• com duph· · 
cla~aa populaç~ose9uiosa d~reguiar admi!listraçio' cada de~pez11 e tr!lbalho. '• Or.a, Sr. préaiilenre, se o 
da JUiliça, d i antuiçoo dos tnbunaes da 2• 1natancia; nobre senador uvosse ponderado. tiubre. o alcance. 
c.tllectivos para todoa. • . . 

1 
dest11 dilposiçio reconheceria que era o meio pra· 

E S. l!:s., Sr. proaidente, qae. aaaim ae•maaiftta•; tico de eYllar .a prillllo çom retenção na ·cad~a, ou. 
tlva, cahiu na mais tlagrante.contradicçlo, qundo: cu!todla do c~dadAo brasileiro ou de qualquer indi· 
passou a- impugnar e~sa .meama organisaçlo, pro·' ~iouo por cnme. aftançavel, podendo e querendo-
poata no ar&. l•, para aa localidades em que é elJa! prestar a reapecltva fiança. , . 
~ssfyel, poia que no.pral· o.· 'feda o impe~ du: . Por exeJ;Dplo: é e!lcontrado um . ia.di'fi Juo em fia· 
Clrc~ma&ancial dO· nosso patz. · · . , gran 1e. delrctn de cnme afta nçavel, como· doixar. de 

Assim, quanto á o1gaaisaçio proposta para a1i .pre.ndel-o! V •. E:r. b~m vê qu~. dado o eacandal,, 
c11pit• e•, em q~e residem as relações, e para aqúel-: vertflcada a tbgraoc1a. do debcto, que Tdle tanto 
las Cl)mucas adherentes, de facil commualcação .' ·CO!DO uma aenlença de pronunoia, pnrque tc•rna·se 
S. Ex. combate e ae oppõe á medida não •iS por: evtdente o a&tentado, qualquer do povo &em direito. 
-que a. julga inconveniente e injuata.-vilto qne, se 0 : e o funo.~ioaaric! p~b.Jico a obrigaçao de etr~ctuar a 
lieneftcio não toca a todos, . aio toque a nia1uem,i prisão. Preso o 1nd1V1duo, ~mo ao~t.al-o.? Ou-:se-ba 
como porque S.· Ex. pondn &ie pal'té seaict contra-' •Preatando a fiança ordiuana, deftaJtJVI.» Mas o pro
dizendo·· o a J)rincipioa, por elle. invocados quando.· ce11u de ftança deHnitiYa · nlo Jlóde ser'improfiaado; 
ela. mara pela inatituiçlo doe tribiJnaea c.llectivoa de' ba· sempre e~ geral · diiBculifadea pra&icat; .afnda. 
2- instancia para toilo Brasil. sustentou: c Nio éi dentro de uma capital, ainda comu1eUendo-se o de· 
possível tal. organiaaçio, aio é exequiYel, o tribunal i Ucto em hora em que (!O&sa todo trabalho ter deseq
da relação nio pôde exercer exclusivamente toda aj W'olvimento ha ·•empre demora, IJUe muita• veze1 Yae 
jurisdlcçllo que ae lhe attrJbue, alo 'JlÓde temar co-• além ele um e maia diaa, porque nio é tão deprtttla 
nhecimento , da multidão' de· reeurso1 que lhe aerãoi qu~ póde o delinquente achar oa n.eios nece11arioa; . 
auJeitcia; .aasim como tambem nJlo á poiuiYel que oal. a &eatemunha de abono está dia&ante, -conYém pro· 

.jutzas de direito exerçam escluaiYam.ente· toda a iu-! cural·a; todos sabe~ que ~atas couaas · aio • lm· 
rildfcçao·de primeira instaacia~• E; 'JIOI• .. S. Ex./ prot'iaam. E 18 o cnme Co1. co. m~ettldo á .. noute, 
·que dec;ll!ra e austenta que nem em. pe1,aena ena la, ou em l!»iar. dntacado. qual o meto de deixar de 
aaalocalldades especlaes, Hlles de·N açõea, onde: ,le,.ar e 1ndldduo preao para a eadêa! · 
tudo se pre!'ta A ]lrap.oata Or.Kaaluçlu •. ' nlo p6de ai O Sa. L•rTÃO DA CuNHÁ: -Direi a V. Es. Peço'a 
::relaçlo exercer o com')llexo das attiibu~6e• de trf·l palan•· . • ~ · · 
·bunal . de 2• iaataaeia o requer em &odo o ._iz !li' · , . · 

'No conceito . de S. Ex. ·se poderil e .deYe!'riã fne~ q SR. 111" 19TRO DA .JusTIÇA: - li: 1 ftaaça proyJ
elrectit'o o tribunal do 2- iastaneia para todos osl 10r1a que nada. ÇJ!Sta, que é da~ a ex..p1Dcio ou pelu 
,poutos ilo lmperlo, ·quando. em! seu espirJto est4 8 ! me~•. mut&o fac1btada, que DioliJ~portl.i~~mmo.Go 
convlcçio de que·ê inexequiYel que,o meamo tribu-1 4lS~-ao réoL. pelo con~r:erl.o, é.a 1•r•n~ ~~telar 
n1l exerça a totalidade. de suas attrfbu~çõea niÍs. ca ' .pllra poupar·l e .um dos ~alores :t'exam.es.qut pode
. pUf!·e•, e c~mareaa pridlegladas -pelo conourao ·d•~ da ·•eft'rer, :o de ·~r r.ecolbido .á .eadêa. . . . . 
mata prop1c.1a1 clrcumstanciu·ll • . . . 1 S,r. preataent.e, Dlo me p11recia que neata para& o 

O .sa:. NAuuco :-Pele 1rande dbtricto que as re-I 'ProJeeto podesl8 ·encontrar oppostçAo; eatre&an&o 
· lações &eem hoje. ! ·eautou·m!l pasmo a do nobre aen~dor pelo· .Ama .. 

. : ·•oaas; e•Já em,outra.selllo ou\'1, as11m peraccddeaa · 
O SR. lltl'riSTRO DA 'IUSTJOA :-Pa•ra que·podeasem um •muitocdiatinclo •enador, como que fazer reparo' 

'j~spondo !'O. nobro. •aeaaaor ;pelo Amuonaa) oi com certo aarcasmo, á esta iustituiçllo, a. ftan~a ·pro! 
UIZ~S de dJrel~O.e::rercer a t~ta·hdade de•IWtlribUiÇÕ4!1 ·visaria; •mas,. S~. presidente, eJla por sf .. mesma 88 

JUdu~it.es da 1 1Ds.tancia fo1 que ae creou e~r.~a '8ntli- re •omenda e JUStJflca-se. Nào está propriaml'nte ém 

'.' . ., 

'I • 
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discussão; em ·tempo opjlortuno me encarregarei de 
dar desenvolvimento mais amplo e completo. · · 

Não comprehPnde o nobre aenador que se confira 
aos desembargadores, A juizes da 2• instancia,· a 
presidencia do jury, tribunal de 1• instancia. Antes 
do nobre senador já foi' nesta cua ceneurada a dis
posição, que se taxou de inhumiloa e vexatorla, de 
encarregar-se á. desembargadores, . membro!! de um 
tribunal de 2• instancia a presidencia do jury ;. darei 
porém, a razão da proposta. Organisndo-o íôro 
da ·sede das relações, passando os juizes de direito a 
formadores· de culpa e juizes da pronuncia, deYe 
competir a juizas de outra ordem a presidoncia do 
jury; hn nisso, além de conerencia, garantia para o 
réo • o juiz que de principio formou o seu conceito 
sobre a criminalidade do réo, está como que pre
vinido para presidir no plena rio ao julgamento;, 
outro e mais autorisado deve ser o competente. As
sim como ao juiz municipal cabe no _Presante a for· 
ção da culpa e a decisão da pronunCia, e ao juiz de. 
direito, juiz de ordem supenor, a presidencia· do 
jury ; assim, lambem depois quo ao Juiz de rlireito 
tocar a formação ''a culpa e pronnnci>t., á outro juiz, 
de ordem superior. <1eve pertencer a presidencia do 
jury. Mas disse se que é um11 innovação que causa 
extranheza. 

O jtny nllo é· tribunal de 1• instancia, é tribunal 
superior, firma sus decisão sobre o facto, materi1 
de. su~~: exclusiv~ competenc!a, que sempre julga.eru 
prtmeua e· uh1ma instane1a. E nem quaesquor re
cursos estabelecidos para segurança do,acerto e jul
riça das dec1sões do jury podem importar tal minguá 
á. sua autonomia quo o rebaixe a julgadur de 1• ins
tancia, porquanto é sempre a elle· que compete a 
final decisão. Os presidentes de tribunal d11 tamauha 
importancia, principalmente nos grandes centros 
de população, como ~ão as capitaes do lmper1o.e 
das-.principaes provinciu, devem ser j_uizes togados 
de ordem S';lperl?r; eis porq"Ue se prupoe no projecto 
que a pres1denc1a du JUry pertença liOS desembar-

Sr. presi-dente, causaria estranheza e fnnd.1da 
censura a instituição como foi cread~ pelo ci•digo 
do processo e mant·da pela lei de 3 de Dezembro, 
sa nã·~ fdra a necessidade imp<>riosn que impuoham 
as circumstancia~ do paiz evidenlemente excluindo 
por impos;ivel d'' presidencia do j11ry, p Jr toda 
parte. os juizes provectos ou mais qualificados. 

O Sa. VIEIRA D.t SJLVA :-Apoiado. ' 
O Sa. MINISTRo DA ;r nsTICA :-Era por certo para 

extranhar-se qnc aos juizes de dire1to da 1• inss' 
tancia se conferisse a uttr·ibuição cte presidir ;o 
jury·em todos os t<:~rmos, se não fôra isso indeelina~ 
vel, rt~cnnhecida 11 impossibilidade dos juizes SU(le
riores chegnrem a quasi totallllado dos termos. Na 
lnglaterr.~ donde nos veio esta mstituição, a presi· 
dencia do jtiJ'Y pertenc•l aos granJesjuizltls, aos mais 
qualificados. 

o Sa. NABUCO : - Aos juizes ambulantes. 
· O Sa. MÚ~'ISTRO DA ;rusTIÇ.\: - Em Franca, ondn 

depois foi instituído o jury, pertence 11 juizes de 2• 
instancia ·a presidencia, que é conectiva e ·não sin
gula!', e denomina-se ·ta coul": e assim na Italia, 
Helg1ca, etc. . · 

Senhores, quarlo se trata da adminisiração da jus ti 
ça naespecie 11 mais importante, quanlio se trata da 
liberdade, honra e vida do cidadão, era possível que 
se deixuse de requerer todas as seguranças de acer
tada e boa administração ·da justiça? Um Juiz qua. 
lifi~ad<>, _provecto, c~m saber de experiencla, pres-

. t1g1o o lndependencta, emflm, com a autoridade 
propria de pessoa tão qualiflc<:~da, é a mtis tutellar 
~ta~antia da recta ,.administração da jus liça. Pode· se 
de1xar de 11 requerer, tratando-se do Julgamento 
pelo ju1·y, tribunal que não é de 1• inshncia, como, 
no seu conceito, me"os exar:•amentc o nobre sena
dor qualificou ? 

gadores. · . . · 
Quanto ao julgamento das causas até 500$, obser

vou o nobre senador que não devia ·haver menos 
garantia para o ·julgamento dessas causas do que 
para o das outras;· e expoz sua censura por modo 
que me pareceu um rouco incongruente, vis•o que 
ora dizia que era de. a insrancia a jurisdicção mu
cipal, achav1-a boa e queria me~m·• vel-a· nas cu-
marcas· do art. 1•, ora enlelldia que ella era anti
constitucional, e não devi'a pertencer o julgamento 
ao juiz municipal, porque c"m isto as.csusas fica
vam com menos garantia. do que exclusivamente 
pertencendo ao juiz de direitll . ·. . . . 

S. Ex. não reflectiu que, por dis~·osição PrP.pos\8 
quanto ao fôro commum do c1v~l e que já vigora no 
fôro commt'rcial.os juizes de direito reem a alçadn de 
julgarem em prime1ra e uhiu1a instancia ns causas 
até o valor de 5008. Note V. Ex. que o voto em se
parad!) do nobre senador pela. Bahia é accorde · a 
este. respeito, óão impugnou que se elevasse a ai- . 
,çada do juiz de direito no cível alé 500$, como Já 
acontece no fôro commercial. Port, nto temos como 
assentado; os juizes .de direito d·;vom julgar em 
primeira e ultima instancia as causas até 500$0'00. 

~gora, inquir!»: o que s • propõe, al.éD_l de ser 
ma1s uma ~~:arant1a para as partes, não const1tue um 
verdadeiro. noviciado para a~uelles que se destinam 
a ser juites de direito' :SenhoNs, desde quo se 
reconhece e se aceita a competencia deste JUlga
mento dos juizes de direito, é força reconhecer que 
elles de-v:erão ,....s~r auxiliados na formação dos · 
respecLivos processos, porque tal é a disposição 
geral, que os juizes municipaes prepal'em os proces
sos ciYeis e que esjuizes de direito julguem, neste 
caso de sua alçada. sem appellaçAo para a relação: 
portanto o que se propõe é que as causas até 
o valor' de OOOS preparada• pelos juizes mu
nicipaas sejam júlgadas por rlles, porque deste 
modo ha patente cooveniencia, ou as partes acei
tem ou não aceitem ; se aceitam está acabado o 
feito a contento. commum ; e, se não aceitam, a 
appellaç!to é facil, prompta, nalural, não traz ne
nhuma ilesieza, póde ser interpost11 com a simples 
declaração em· audiencia ·ou por uma JleLiçlio: . 
o escriYilo faz os aulos conclusos au jniz de 
direito, como o faria ao mesmo juiz para o primeiro 
julgamento; e o juiz de ,direito exerce enlão 
n jurisdicção ·que ninguem lhe ne~ra de julgn 
definitivamente IS causas até 500$. · Pergunto não 
importa isso uma garantia? O juiz de direito que 
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tem aI! julgar~mappellaçâo.niio é obrilado a dar' negando-me raziÍ.o DO que sustentei. lA disseque·.' 
~.is auapICão, se_ ~rcU~ndel're,formar a, s.ntença do !IrA materia araTe, Dio podia se-r enxertada BO.pro-,. 
Juit municipal? Não lia UII1 Visto o revisto? Não se 'J8cto, 8 que .ra po.to muito '-uvld080 que houv .... , 
acaba me.mo o 'lue ha de mais arrisc4.do 'nu alça- motivo quól nClcouariameoto'nos de"ell8 induzl ... a·' 
dai, que 010 sao estatuídas slnio 8m vista da adoptar d. Im,rovlso, j' e IA. um. relor ... radical.,': 
necessidade d. dar prompto .xpediente 4IS C.UdS do SllPtl1l10 tribunal d. justiça, viato como fll1po ..... :; 
de pouca importa.cli, enio selirecllre,Ãl' .8 tribU, '.v. daro,açáe d.· reara conltitucional que co •• ti., 7 

Da8l18uperiores? tuiu o supremo triltuaal de jysUça achlYe do' poder' 
, VoltouS. Ex.'~ irut.ocillS. H Uve. occa.iio de judicial, com a miaslo de concéder I ne ..... reYJ ..... 
exp"r que os tribun.es coUacu"os de 2- ioslanei. I lazlr efrdctiva a re8pon .. bili~acl. do' JIÜ&8' .u~"::;? 
não poilemcheill igualmlnte • todo. os pontos. •. riore8 erdin.rios· d. juri.di.~o actin, qUI' elle Dlo:/~ 

, - . _' ' .. " ,- p~de .Xlrcer, porqul 'f.ltem,lhe as m ...... condl-"".Z 
O ~R. LBITAO DA Cv" ... , Sobre as lDstancla~ ÇOf!S, lO Dl'nos uma tllI prioelp.e~, qu.' a re.pon~:·";~ 

rel!etl o .riu"meoto que .tloha apres.ntAdo ares aabillclade. SenRores, a raspouubllicfadeAID rel.Cio·X:;; 
peito da creaçao, das rel.çoea. .', ao supremotri)unal de jl2sti~a,' bupo'8ivél, ...... ;;::.~t 

O SI\. IfINISTI\O DA JUSTiÇA: -Mas JuliO desoecas- mo quaBto .0 •• IUI membros 11.'111are86 de tlma- '>." 
sario replltir o que j4 disse a •• sa respeito, Propo- nb. cliftlculdade ,u •• e tora. qua.i imÍ'o •• ~Yel. O ..... ~'::§ 
,uha·sa Im um proj.cto Ispecial a cr.açio deprlmotribuoal de justioa pela suprem;,cfa. d •• ua'.:'~ 
relações: não 'ueste, porque s.ri. pôr em risco a sua posiçio~ ~s&6 tóra das condiçõel ordlo·ari,a., d .... re~;>i 
passaBem. " pons.blbdadl 'UI 1I."e pe.a"':,IObre lodol08 julzeá.' , 

A respeito ~e incompatibilidado da. m.cistratur~, ·actlvos; lUas a'tribpiç6es são"d,,'o"de~ que o ez..;"'·;:: 
devo observaraf) lIobre senador qua,aloda com maIS cluam do lulaamenta acti"o d.scau ••• 110 16ro r.OD- ': . 

. força de razlo, rapillo a anurtia de semelhante me- t.ncio.o cIYll; e DO crimin.I, á Izcepgão da re.poa-. ~~ 
dida neste projeete. porque /I incomp.>tibilida'a ab- sabili'ade.':-w altos fUDccioaario. cf!» Eltado, eU. 
soluta importa UJIIa reforma radic.l qUl' até entende Dão eXlrce jurfsdicçio lIeoh1l.a actin, e Dlo • 
com Icopstituiçlo-. é de tlll natureZll que saria um deye exercer, par. qUI ~ •• a vi"" de cima que 
principio de destruiçllo para0 f'rojecto, 'pesada seja bem dosempenhada pelos juizel ordi •• ri08. Ea , 
carca que tarú abater o ltal'có; não peSde ad .. il~l.a. toih o caso, repito, e~1 .ate"a 110 arue. e impor->. ;,~ 

C! nobre, s.nader accresC8otou !,I"lmal c~nl!d.. taDte, que DaU ,-odia Introduzir-86 qo proJecto; .. · .-,., 
l'.ÇOIS relata'a.ente ao ,u,'r ... o Irlbuual de JusÜga, melha.te car,. lIao comporta,.. este "tel. .' . 

. ..... :: 

.. >".:". 
. " ~ 

"":\"< '. ,' . .. 



,. 
J 

I 
I 

I 

I • 
I ~ .. 
• 
I 

I 
• 

• 

I 
I 

DISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 20 DE JUNHO'~E '1871 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

JOSÉ THOMAZ NABUCO DEARAUJÓ 
"-.. .. 

RRPORIIA JUDICIARI.\. • . )~;.;:. . " 

Sr.' presidente, quaDdo entrei, nesta, discussão, O SR. NABuco:-- Sr. prelidente, o qiI;~iadl ... , • 
eu disso,que estava desanimad9 de conseguir qual- o que 11 historia ba de dizer, é :que, esta' lei roi o 
quer conces~ão do nobre ministro dos n!)gocios da instrumento da dominação de um 'Partido; mal, como 
justiça, e por consequencia do sooa,Jo, para garantir : instrumento de .dous gumes, sernu plJra a. leacçõe8 
e ct.mpletar as idéhS consignada 11 no projecto que que de seu turno os partidos praticaram, uma-.póI, 
discutimos,-porquanto S. Ex:, tinha siJi, inex'lravl'l, outra, até chegarmos á borda de um abysmo, donde 
nada havia concedido nas conCerencios havid IS 'entre ,não sabemos como sanir. Cipo"lJ 101;1' ,.., 
elle o a com~isllllo de le.;islaçã.), d~ quo tenho B Sonhores, ie • pllixão partidaria ral use, eu nio' 
honra de Cazer ·p:lrte. , ' ,tel'ja Ceito justiça a e.ta lei; mas eu disse que, lob 

Se~bor~s, o quo era antes lima conjectura é hoj.o ponto de vista da administração da justiça, eUa 
certeza, depois do discurso do Robre ministro, que :tinba merecimento; assim Dão lalJa a paisão po-
S8 traduz nestas palav:ras C I ti dicas quorJ d xi, dixi, :liô.r~obre ministr<> dos negocios da justi"'a ,aineia , 
quod ssripsi,: SOrtpS', ' li' ,disse: Sois opposiclo~ilta8, porque'l Porque propo· 
, Âssim, senhores, os&a discussão é umil estulta zostes que esto proJecto, sem emeadas do mmis

gloria, porquo ti sem ,resulttdo. E cUlnpre assigna- terio, fosse logo votado por acclamação •. 
lar que e ~ primeira discussão havida, D!J paiz sobre Â!ltes de tl1lto, Sr. presidente, convém liquidar o 
!efo~m!,s, Importantes, em que ° m1l115tl'o exclue ,sea\ido desta palavra,opposieionista., Quaado eu 8 
1,,'unl"6 qUAesquer 8100011\8 para cbogar a uma :moos amigos discutim,:I.o voto do graças, dissemos 
transacção. , 'claramente: não somos mlnisteriaos; alo temos com-

'renho, pois, razão de r'lpetir o qUl disse no .. ou pri· prolilislo nem alliaRoa com o .. Iaisterio; mal pro
meiro dlscur4o, que o mlnisterio ,não quer 11 gloria 'mouemoB.:todC! oosso coneu.no,· tCJ!la aOSl3 coadj~v!-, 
dosgran dosreCormadores,não quer prestigio e Corça' ç~o p~ra l! trlump~o das Itlé!ls hberae., quo li 101,,". 
m~ral J?ualua 'obra, não'quer o concurso do todas nlstorlO qUlzer rQabsar. (.4pOladoB,) -
ali opinl~es. Ora,vêo .eoadn'qlJelJ e""t~Clr,o ..... 1& aio.poRo 

Sr. preilidente, se a discussiio é inutil, porque é encarregar-mo, nem meus aml,08 IA podem oncar· 
80m resullado, visto como nonhuma emenda será regar, de lustontar as emendai do Dobre miailtro, 
conseguida, a disl!ussão por outro lotdo é desagra s~,.porVJntul·~, 811.\1 são incompaUvaÍl com 08,prin~, 
da .... el A vhta d" su'coptibilidat.le de quo deu mos· CIP!O!, e tr.:Jdlcç6es .do rarti~o liberal; soria uma 
tras o nobre ministro no discurs) em que se reCerio tralçao ao nosso partido. (ApOiados). 
a mim.' .Mas, sonhores, !J !lue propuz roi um., traDsacçi". 

S E d· ., 1 d . - I' D19S0 eu: Se o mIDIS&eUO não tem rorça paraf.zor 
, . x:. III~e que eu, t\Dha 19 la " com palXI\O M:~. aceitar na outra camara as nossas, emendaI" não 

t!ca a respclto da lei de. a dI!, Dezomb,r~ de 1 1; percamos tempo;' vllmos approvar o pro)ecto quo 
t!nha trazld" para esta dlsc~s~ao ° OSplrltO d,o ,par- 'veio da camara dos deputados; aórnol satlsfazemol 
tido. Sonboles. esta pIOP.oslçao d<? !l0bre 1!l1D1~tro com ene, ealvo o protesto de Oppol'tunamODle re. 
tem ~eu rever~o; so falIel com pllll:ao parudarla.8 clnmlr o que Calta p:lrB o complemento e garantia 
respcuo da. 101 do 3 d~ I?ez' mbro, porqu1, ~mllld~- das concessões da camaroa dos deputados, 
ç.oel ~sta lei, o nobre ministro falia co~ plllxao pal- Ora, 'nesta transacção estão envolvidas 811 nossu 
tldaII~, _porque ~bençôa esta lei, 'tue f I .a causa d/I emendas com as do nobre ministro. S. Ex. Dão ha 
oppre.lao d? p:uz e da de,Jcneraçllo da nossa fórma 'do' querer que- demos mais apreço a euas emendas 
de governo. do gue ás npsslls. 

O SR. SILVEII\,\ LOBO :-Nem sei porquo alie quer E so o nobl'O millistro 'entende que as n0911as 
reCormal-al. emendas podem ou devem ler adiadas, porque não 
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poderemos nós pensar ~mbem que as emeudas do O SI\. Z.\CAI\IAS :-:-Ap.,iado. 
nobro ministro da justiça podem e devem ser adia- O SIl. NABUCO: _ •.. importando-nos sómente 
das? E nisto não vaa desar 110 nobre miClistro, por, quaes são as concessõ.,s mais liberaes •.• 
que este projecto é de uma camara conservadora 
(apoiaaos), dirigida pelo ministerio 16 de Sulho, que O SR. ZACARIAS :-Apoiade; esta é a questão. 
ora conservador, e com essa camara se diz o nobre O SR. NA'8uco:- •.. vou, Sr. presidente, Du interesse 
ministro identificada e,na verdade assim deve ser. do partido liberal para reivinilicar os seus principios 

O SR. ZACARIA!I ~ - Agora ha li velha guarda e ,8 e as suas trá"icçõel, fazer um, qliadro comparativo 
suarda constitucional;, naquella tempo não havia. das 'disposições do projecto vindo dll camara dOI 

N 
deputados, co'm 81 emendas do nobre ministro dos 

O SR. .ABUCO : - O .etreito da transa,cçiill ,8,eria neioc~os ~ jus~~~~. e então se verll que o prejecto 
que o proJecto passaria sem as nossas emen:Jas' e vindo da camara dos deputados é mais liberal do 
sem as do nobre ministro, reser:vadas umas e outras que as emendas do nobre ministro ••• 
para tempo' opportuno : nesta tra,nsactii.o não havia 
Inconvenientes senão para n6s, cujas 'aspiraçõasli- O iR. ZACAIlIAI :-Apoiade, muito mais. 
boraes ficavam 8ssim mais retardadas. O SIl. NABUCO:-... e que as emendas do Ilobra 

Eu Dão desapreciei 89 ementlas do nobre ministro; ministro restringem ou inutilisam as conceSbões lIue 
ao .contrario! no voto em separado disse qua applau li liberdade individual fez a camara dos deputados: 
dia as emenalS do nobre mlDistro, relativas ao ha· O Sa. ZAIl.\IUAS :-Elle tem laudades da lei de a 
beas corpUl, porque são as unicas emendas Uberaes de Dezembro. 
do nobre, mlni.tro. (Apoiados.) O SR. NABUCO :-Portanto, senhores. não 6 f6ra 

O SI\. ZA.CA1\lAS: - Mas que eUe inutilisou com de Ilroposito que invoque o auxiliu do ministerio de 
um artigo. 16 de Julho e principalmente do nolne ministro da 

O SI\. 'NABuco : -Todavia, estas emendas do no- justiça, que dirigiu a discussão da camara dos depu
bre mirjistro podem ser adiadas sem inconveniente, ta dos para ajudllr .. nos a manter squillo que a camara 
porquanto, em geral, alIas não são senão a conftr- ,nos concedel1 e que o nobre ministro quer restringir 
maçã.o d!! jUfÍsprudencia dos tribnnaes; e ainda IOU cOllrclar. " 
ficam a quem da jurisprudencia dos tri.bunaes;.. . p SIl. ZACAIU.\8 :-Suppdmir; el!tas COUS8SSUp-

O SR. ZAC.\RIA,S : -Apoiado. ,primem-se. 
O SR. NABUCO:-•.• e, portanto, iremos com ajuris-: O SR. NABUCO:- São mais de cinco os pontos im-

prudencia até que venha outro projecto. ~portantes e capitaes (af6ra as queBtões de detalhes) 
As Plendas do nobre ministro sobre o h4beas cor- 'em que o projecto da camara dos deputadoS prima 

pus, senhores, tcem um correctivo que até certo em Iibera1i~mo sobre as emendas do nobre ministro. 
ponto 8S inutilisa. Isto é, quando exceptua do habe48; Sr. presidente, um grande desiderut':4m do partido 
oor'U8 os casos de pronuncia. A~OI"a o Áabeas clrpus,. !liberaI, que é tambem desideratum d,:/ plliz, consiste 
pela jU!Ísprudenciado supremo.tribunal de)ustiça, é :n separação da justiça e da policia; é que a policia 
concedldo'no Cl!!O de {'ronuncla,. O prlmeuo aresto :n~o ~xerça jurisdicçao; é que 11 policia que p'rende 
í:pIe posso invocar V. Ex. o sabe. E' o habeas corpus :nll~ Juliue. POIS bem o ,art. 1)0 § 50 do projecto di~ 
concedido pelo supremo tribunal 'de justiça ao ill us- lasslm: (Lendo) 
tre chefe dos liberaes de 1841, li V. Ex.- quando: «São ,iaeampau ... eis os carg". cle jlliz mllniclpat 
ellvolvido em um pro~e8so político daquel~a apoca. ie de juiz de paz com 08 de chefe de policia, delega
V~ Ex. estava pronunciado, e o supremo tribunal de. idos, subdelegados e seus supplentes.lII 
justiça concedeu-lhe habeaa oorpus. E assim Jlor: Lá ne a emenda tio Dobre lQinistro:' (L ... .,~) , 
diante se tem concedido habelll corpus em mUltos i« E' iaoompati ... el o cargo de juiz municipal e BU~ 
8SS0S de pronuncia. Irltítutos com o de qualquer autoridade policial.)II 

Aqui, Sr. prelidente, me cumpre render mere. Eis ahi; ,podem exercer cargos de policia, o juIz 'do 
cido !ou, .vor ao s,!prlmo tribunal, de justiça pela ipaz.a quem S. Ex. confere a attriliuiçlo de julgar •• 
larga Jurlsprudencla com que tem executado o "a- !contravenções das posturas municipaes. . 
beas corp'us (~oiad9s). {azend) assim ,grande sar-' O SR. 'ZA.C.\1\lAS:-Ris abi uma .miBtura. 
viço á IIberda e individual (apoitldos), que nestas O 81\. NADUCO :-Eis ah' I· pelo nobre minl·stro des-
êrallPoriga pelaB muitas advGrsidadelquG tem centra si. mentida apreconiBada separação da policia e justiça, 

A miar queixa, po!"ém. do n~bre millistro, e que podendo o juiz de paz sor subdelegado, isto ó, po
ell~ re,:o,lou sjlM.hsslmular, fOI porque considerei dendo a mesma pessoa pretlder como subdeler;ado 
~als hbaral ao que as suas emendas o projecto e exercer jurisdicçio como juiz de pu. Qual 6, pois, 
vmdo da outra camara. mais liberal? O projecto da camaro. ' 

. Senhores, em lodos os tempos o partido liberal 
O Sn. ZA.C.\Rl.\! :-lsto é ciume de liberalismo. entre nós se esforçou para conseguir a exclusiva 

competencia do jury em matlilria deimllrensa ou, em 
O Sn. N.\Buco:-Sr. presidcnttl, em que peze ao todos os crimes commettidos por meio da imprensa, 

nobre ministro dos negocias da justiça. e sem im- não só os crim!,!s politicos senão tambem 08 crimes 
port!l~-nos qugm é mais liberal. se o Sr. barão de c.ontra a honra. E n.ão é estn pretençã(l,só do pllrtido 
Muntlba ou S. Ex.... .bberal no nosso palz, Ó tambem na França,essepaiz 
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daDd., tidnh~re!', inCàUziiill?-te temoll empreiltado . juizes de ~irõito da decisão do jllrY. quando qontrári. 
todas .as restrlcçoes de nossa hberdade, todos os prin- li evidencia resultante dos depoimentos fi do. de';' 
clpios de centrall.ação, que resumbr.m da nosla bates. ',' 
le,lslaçáo. '. . . . q Sa. F. OCTAV.JANO: - De um ,só ~olÍl~m pOder 

O SR. SILVEIRA LODO :--Apoiado. mais do que a decido dadIJ pela conlcienc1a de tan- . tOIl.outrOI. . . . .; ;" 
O Sa. NABuco:- Pois bem; na Franç~ sob ares. ' . . " 7'1 

ta:ur.çã~, em lS::W;e.e~ l~~, ·sempre 3ue se agitou O SR. NADUCO: - Esses illustrell liberaes U4ltàm .;.> .)'F 
a questão da JurladicçaodoJllry os ora 0rres o .' il toda razlo, seuhores, porque, na verdade, eSIa ap· ..... ,.,': 

. " . .' s ma . . pella".iio é incompatível com a· na'ureza d'a in.&i .. ilIuatres, 08 Jurl.e08sUU08 os mais dist ~ctós8em· .. - • ".'Ç 
pre se esforçllr.m em prol da exclusiva competencia tuiçio do jury. (apoiados); offeDsiva da.coDstituição~ ~.:~;~ 
do 1i1ry DOI crimes deimpreDsa.· . que separa.a deCisão do direito da decialo dó· facto; . c'.' 

, IJiriG nobre:ministro: crMasjlara 08 crimes po- sendo que tal appellação autoriaa o juiz de dirreito é ,.""~ .•. :·,:t,~,:,1: 
lincos eommetidoa pela imprinsa a juriiJdic:çilo elo relaçãl! para. intervirem e i~t1u~m directamente .... 
ju'ry est4 estabelecida». Sim, mas estão excltiiilo.'da na d~c~são ,~o facto, que ali4s.é sómen&e da co~ '.: '::,:$ 
coiDpetenóla do jury os crimes contra a bonra,as in- petenclll do JUry.. "'. ):~ 
JUtilS por meio da imprensa, e • esta a questão. O SR~ SILVBIRA LoDO:·:"Apoiado. ' " . '-;.~,': 
O que é, porém. a honra seulo a opinião' E, OS. NABUCO :-E, senboreseque evid.nciaÓ' ê.ill. ,TI 

lenberes, .quem 60 ~ljão da ~pinlã~ seo"ló' o jury! de quefaUa ~ art. '79 § 1.·" ES'aevideQclá.áeri a :' .. :::~.: 
Sr. prellldente. que Importa pára DOS88 satisfação verdade absoluta! ..' " ,::':. :~, 

jl'êraDtea sociedade uma deciSão do juiz letra'do, aue . S . O', ... . , .. ~,:' 
por mfliõ das- provas legaes diz ~ue nêG ba iDiatia O . a. F. CTAVIAI'fO :-Apoiado. . .":' ',", ".'<' 
sê onde eUe não v.a !!ljurla, a .OPlllião póde vel-a, ~ O 8.a. NAJlue.o:.--"Mas a t'erd~~e ábsolotÍI ',·íeâ1i(j.;. •. - ..• ··/i 
oRUde eblle ve, a oplD~ao p6d

d
e nao vel-a? . res, lft!,empdatlt'el co

I 
m afmperfeiçio bOllia'na;'Q ..,-, "'.~,:r 

. m omen;a,a!ll'erlor a to. l1li aSBIl~peitas, ,que não malll qu., po emoa • eançar 6, (certe·z.a moraL Pai. -
é Inçado do eapmto de partido, um Jurisconsulto al- . bem. esta certeza moral 'em dous meIos de iDV.SU~ 
leÜlI~" da mdar nota, o Sr. MiteaiaY.,r, cODfirma ,,~ação _ absoluta:ml!n~ diverSo~: à ÍDV8Iti!IÇio '-0 
es~s Idéas: elle oJ!ina pela. competencIaexclusiva :Jury naO 6 a mesma lDvestlg1çao do juiz regulái. '. 
d~' JUry para. os cnmes Ae IIqrensa.. ou sejam os.·' O SR. 'SILYBIRA LOBO :-Apoiado" .: 
cnm8S propriamente pohtlcos"u seJllm 09 crimes' : . . ......•. . -
calitra a honra. .: O.SIl. NADuco: :-- O j~iz regalar está-adatricto 4 . 

. O ~enado' ha ~e !l1eperniittir qoe eu leia o q~e : Yerdad~ formal; o JUry oao ~t4 a~stricto !1 certas. e· 
diZ e.te grande Junsconsulto. . ' de~erlI!loadas pro!,as. ~e, Pl!IS: a evi.de!lcla, do ju1'1' 

Diz elle. (tI) ... ' .'. .' i ol~ pod,oller ~ eVldl!0clA·do)UlZde dlrelto .. por~ a 
« Apreferencla do JUry deve ser appbcada li to- '!,VldeoCla do Jury ~a~ é !Ien,a,? a: verdade subJec&1va •. 

!i0s os. delictos de i.mp'~Dsa e ~njuri8ll. porque os Isto é, a sua conVlC~O lDdlV~du~ : . a_dispo!,ição do 
J ul'IIdolimelhor que os JUizes "rdmarios poderão ro- art, "'79 ,§ lo é subve~slva da 10Stl~Ulçao do JóIY. 
~onbe~er a' otre~~a causada 4' bonra. do queixoso, e . ' Se o Jury,co.DvenCldo por cer~ ~ntbcio~ r~conllt!ce 
IIttenl}ao do ~ehcto. ~~ taBs causas a~enténçà deve qua .0 réo é lnno~ente, mas o JWZ de dIreito, l:On
ser a oxpressa'o d~ opInião para cOllqulstar a appro. venCido p~lo depolment'? C!o dua. test9munh~8 de 
vaçãolgeral e estima populllf.»· ,vista! cODlllde."a Il réu c~~lnoso, BOlld. está a.m;;, 

.Sãoos concidlidãos g:uífpronunciRm o verdadeiro: dencla! No Jury ou n~ JUIZ de: direito? Absolúta
,julgamento em negocios' ae honra: ojury é o seu ,mente nlo podemos Ibzer que as" nem eBl:1QIa 
. orgia' e' seria difBcil que o povo I:eeonhecesse a sua i nem. em. oULro; ~al!. deve prevalecer a evideoeia 
voz na voz dos jurisCO'lsultos.» . ,.' Ido J!lr~, que é o J~1Z comp~teDtedo facto;' e': 'é a 

'Pois )em, Sr. p'residente;. o projectóda ca~Bra ;conVlc~aO deUe, e na~ a do JUIZ dedircUo, q11elm'ol 
,dos ,deput!ldos' .a~iafaz o programma liberal. , ; porta' Julga!Dento. AliAs ·e s!,- .queremos a:proYa 

EIS ahl o proJecto da' camara dos deputados I !o~mltl, . então acabemos o JUry· 8· chamemos'" os 
(lendo): «Teot'oiloa c:rimes por ibusp déliberdade JJUIZeS regulares.e amest.rados Da theoria dali proVas. 
de imprensa serão julgados pelo jury, aindà' que o ,E ~porventura o depOImento dednas tljftemunbaí 
eri~e' tenha menor pena q~e, a de seis mezes de Ide vlata .. Ie por si mesm~! .N:ão, porque depeade 
prlsao. etc.» Diz o nobre mlDIstro : .SupP'ima-se.» de uma operaçlo de raclo~al.o sobre a',fll qUe 
.' OSa. ZACARIAS: ~ Eccs. . .' - '~l!:~erec ... m,e sobre a vero91mllbançl do que'ena~, 

O SR. NABuco; - Qual é maiJlliberal o projeeto I.' .,'" . 
da camara,ou as emeDda~ do nobre miDistro? I .0 SR. F. OCTAVIANO:-. APolad.oo:.... ' ..... 

Sem dUVida que o proJecto da· camara dOIl depu- O SR NAJiÓ"'CO·";' Pois'béiD' seDb' o~·e. ". ,. ,I., '; tados.' ., " " ~. s, o lory qu~ 
O SR ZACARIAS' _ Supprima.se I está no melO do p.0~o. que conhece ast.estemlllli~1i 

. . .' que sabe da sU4vlda passada',pód~'nloter fé nel"ili:' 
O SR. NABUCO :-:-9 seo4do sabe, e se. es.tas .ab?· e ~ão de o juiz!ie I;!ireitó' e aré,~ção im-p'Or'I$UIi"fti 

badas fal,a~sem dmam que l!m dos pontos p~I~Cl- ao' J nrr.. como efldeocia. como verdade litiaoliita','l, 
pae~ dli ammadversão ,e 0Pjl09IÇAó' do~pllrtido ]l,beral A verdade, senhores, é que não ba paiz neatium 
á lel de, 3, de J?ez~mbro, ~!>I a 8'pp:en~çao"OmCl&l; d~ do muodo. onde as dfj!eisões:d~ Jury estejam sujeitas 
art~ ,"19 § 1-, IstO' é. a 'appellaçã'ó lDterpoat" pelos' a· está appeltação excepchinille . altsurdà~ 

: '.- ..... ~ , .... 
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Nem a França, de onele temos emprcístado. como emenda da ('amara dOI deputados é quento á. appel-
já vos disse, I\S reltric:ções de noss~ liberdade. nem lação: _ ' ., ' 
a FraDça admitta esaa appellação-official. ' . E' visto; por consequencia, que ainda neste PIlDto 

Diz o art, 352 do .codigo de inatrulção criminal-i o proj~cto di camara dos d,eputadós é mais liber:ll 
IIS~ ós juizes forem-unanimemente convencidos ae do que o do nobre ministro. ' 

que os jura10s; observando IlS formulas. todavia se Diz o programma Iiberlll, que as absolvições do 
eD,anaram no fundo, a cOrte declarará que ojúlga· jury não devam ficllr suspeD~as por causll de nulli
mento ficuá Rdilido para sessão s'guinte, afim de dades, as qllaes não terão outro eft'eito, que allnnul
ser submettido· a novo jurY, de que não poderá fazer la~ão do processa, só no interesse da lei, e para 
parte nenhum dos precedentes jurados, J) responsabilidade dos empregados qua deram causa 

«Isto R') C4S0 de 8er o accu.sclo cuZpaclo, nunca, a ellal. ' , 
p.orém,qua"do eUe ""er 8ido cledarado RlÍocvlpa.:l'J.lII, Não ha p3iz Denhum, Sr .. presidente, onde ,ai 

E na ver tade, Sr. presidente, esta disposição é absolvições do ju"",, fiquem deptmdentes d81 questões 
coherente com os principios or8;anicos' do jury, os de nullidado. Mesmo Da Frallça,dnnde, torDO a 
quaes se resumem Da seguinte formula, que os juizes dizer, temos emprestado as ,restricções. da nossa 1i
francezeslêm aos jundos por occasiãodojulgamen- berdade individual,ahi a8 appeUaçõ~lpor causa das 
to fl const." do art. 3'2 do codigo einstrucção cri- formulaspreteridas,ou por causa das.nuUidades,nio 
minai.' .. " teem'o aft'eito de annullar a absolvição dosréÍls. ' 

• A lei não ,lhes pede conta dos me;ós pelosquae, 'Enaverdade, Sr'llresidrnw, seu ,reo não tem 
estão convencidos; ,não lhes prescreve regru, das' ínspecção ou iDflueDCla DO proce8so; se 4s.:formulas 
quaes devem fàzer llarticularmente d .. pender '11 ple- são preteridas 'ás: mais das vezes contra oUe, em 
nitude e a sumcieDcla de uma prova; alia sómente prejuizo deUe, como é qUo elleha de Sff re~ponBavel· 
~erque,elles se interroillsm e .procurem nl> since- pelo 'mal de que é victlml '.E' um absurdo, é uma 
ndade da 5ua consciencia qual a impressão que pro, iravissima inJustiça. '.' 
duziram na SUL razão as provas contra o accusadO,e Vejamos ,a ll'dslação fraDeua;.'·. , . . 
OI meiol da lua defeza. A. lei não lhes ctiz: não Diz o art; 409' do cO'1igo .de ,iostrucçlo criminal: 
tereis por verdadeiro &foI facto provado· por tal nu- - «No caso de Absolvição dO,accusado,a annullação 
mero de t,·stemunh .. ; não conai4lerareis como esta-da ordenança. qu .. a tiver pronunciado, não poderA , 
belecido todl\ a prova que não constar de taes ducu- . ser seguida pelo ministeno 'publico senão DO in'te· 
mentos, de tantas testemunhas, de tantos indicios; rcsse da lei, sem prêJuizo da parto absobida. III . 

a lei Dão lhes faz senão es&a uDica pergunta que é A camara dos deputados, dando satisfação a esta 
a medida de seus deveres :têndes intima coti- reclamação do partiilo liboral, que não é senão um 
"vic,ção'l». ' . grande 'intoresse da adminÍ8traçãoda jUfl'tiça, disse: 

Eis alli o que deve sr o'Jury, eis abi a preva do'« A a'llP,ellação do pron.otor publico, ou da parte 
jury. E, ~endo assim, como é possivelcontrapôr á oft' .. ndida por feita lIe formulas substanciaes do pro
convicção. do jury a supposta evidencia, do juiz de cesso do jury, não sUtlpeDdea execu~o da senten9a 
direito? E~ta af.peUação tem sido fatal.os accusados. de absolvição e só produz o eft'eit.;/ da annullaçao 
posso' amrma -o com a exporiancia de aavogado: a do processo por interesse da lei, excepto DOS crimes, 
evideDci:l se reduz ás conjecturas do juiz de direito cujo maximo de peDa fOr morte, galés ou yrillilo com 
e eltas conjecturas prevalecem contra a conllcie.ncia 'trabalho por vinte annos ou mais e prisao simples 
dos jurados, coDtra o ver4ict dos pAres do accusadol perpetUA. I) . . 

Oprojecto da ramara dos deputados, dando sa- A siltisfaç,ão não é completa; mas ao meDOS é, 
tis fação /to partido liberal, diz assim: uma concesS8O queasradecemos. ' 

li Subsiste ã appellação do § l- do art.' '19 da lei Agora n emend.l do nobre miDistro dos Deg()~ios 
de 3 de Dez)mbro de 1841 sómente nos crimes'ina- da justiça: - , . 
flaliçaveill, e ainda neste, nlio terá lo".r a appella-. « Tão sómente terá etraito suspensivo a appella
ção, sei decisão dojuryfOrabsolutonl e unl'nime.lII ção interposta pelo promotor publico ou pela parte 

Assim, senhores, a camara dos de,utados não pre- oft'endida< ,da sentença de ntisolvição, quaDdo fOr 
encheu completameDte o de.ider"tum do' partido li- esta proferida a respeito de dos acousailol de cri
beral. mu o satisféz em grande parte, isto é, quanto mel~punidos'no maximo com penas de morte, galés 
aos, crimes i!,a6ançaveis, quando ha absolnção, e O,", prisão com' trabDlhe per vinte ou mais annos e 
esta é unamme· prisão sim pIos perpetua. Nunca, porém, a mesma 

A emeDdã d.o Dobre mini.tro destróe esta con- ap'pellação torá eft'eito-sullpensivo, se (Ôr unanime a 
cessão_ 'decisão do jury que determinou a respectiva sea-

Eis ahi : ,teDça. J) 

11 A appellaçiio do § l° do art. 79 da lei de 3 de Segundo a emenda ia nobre ministro póde ter 
Dezembro de 18U só tem eft'eito sus'pensivo, quando logar a annullllção; o favor que 1'1Ie concede é que 
interposta da sentença absolutoria, do accusado de a IIppellação terá eft'eito suspensivo. Pergunto qual 
cri!Da inafiançavel e,não snndo unanime a decisão é mais liberal o projecto da camua ou as emendas 
do JuryJ quo determma. Faltando qualquer dostÁs do nobre ministro '1 
condi~oes. tão sómente será recebida no alfoito de- . Sr. presidente, a pri~ão prevontiva é· o terror 
voluüvo. II desta população (apoiados); é o meio poderosos 

De modo que a concessão que o nobre ministro haroico pelo qual teem sido exterminados das urnas 
faz é a respeito dos elfeites da app.:lllação, mas a ,os cidadãos brasileiros. Esta prisão preventiva, 

, .-
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de11ois da lei de 3 .da D~zembro de~ 184:1; é·uma for- O Sa. No\Üuco: ~Por eonsequencfa, ·o. direito. 
mula sacrament:ll do processo; nao ·se póde- lazer .commum de Roma, posso dizei o com autoridades 
processo em crime ii'J8flançavel, sem que o réo es- ab3lisadas, ·era a caução em todos os cdmes, 
tl>ja preso e bem preeo 1 · Se vamos aos povos ·modernos, senhores; _Temos. 
. Mas donde dejuzimos nós esta necessidade da que na Inglaterra não hs uin só crime em que. o cida·. 

'.\;,: 

-~. :~ ;.':?.J-
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Prisão do cid.odi'lo... dão não possa livrar-se solto por.meio de ftença •. A.. 
dift'.·rença consiste em ctue nos .crimes mais grnes · -.--':<4• 

. UK Sa. SENADOR :-D.1 lei não li. não é~o JUiz· df'l paz_ que o;- concede a ·fiança, ~as a ... ., . · ,_ _ _. 

. o Sa. NA.auco:-, •• N. _ emé cdrimedi.naOadnç'\vel para ·côrte d1o·8banco idda- ~a1dnha. , ·b·u·· 1 a.nde .. lo' 0 . -... -,'.:.•::_-._·.~ •.. ~, . ....,~.··.· .. _:: __ :.·._-:._-•. ~·~.-_.·.·. que possa livrar-se . ao o co 1go o processo,.. Aqu , r. pres ea .... ,. evo .r1 -r r _ -~-- . ..,.._:: 
po,que· o ar&. 1'75 é laculta&ivo :_ Poderào.~mbem vor ao nobre Sr. visconde de S. Vicente, por ter tra-
811r presos. ' duzido em um projecto,1ue cretendia apresentar ao' ' .,.~,. 

ab!!,1u:',d:e~b!~!!:U~ba~ó: ~ ~~~t:m~~t~~o df~~:f~~~ .~~~:!~· a l:berdade p~o~ sor a ~e: ~ue :o;a'! oda~,. ·.>.;.-~.·-· .• ~--.·, .. ~-.·~.L __ .'.·.:_.,!_;_··:· 

que conhecem a legislf!çlo anttga, a liberdade _pro· Nlo deseJ ·> que a pr~sao preventiva l!eJulliminaila,. _ ·:éc 
visoria tinha outros meios qao ni\o temos: hav1a a~ de nossa legislaçlo; nao, senhores, porque· hs, ,na 
cartas da seguro, as homenagens, as Oanç11s; e as verdade~. caaoa em que ella li uma necessidade de. : . ;~i~ 
cartas de s8'gure> concediam· se mesmo noa crimes ordem publica. · · . . . . . . . . . . :::.:~ .• fi[ 
de morte. , · · o SJi. F. OcTAvuxo :.....,..~Ué de rialvaçiô :do preso •. _ - ~ 

Se va~o!', seohC~re•, aos pÓvoa civilí!'ados -.ntig~s. • 0 s~. Nnuco: _ Diz bem o ·nobre sc:à~dor; ~de;· ' ?~0~ 
ali i a· pnsao preventba er11 um caso _de excepçao. salraçi'lo do preso, para previilir os- efr~itos da 1.n• • - · -- .. _, 
Q!;lanto a Ath•mal!::. Deme>stbenes nos Caz sabe~. pelo. digna,.,; 0 f.Ubliea ou .da. vingança da famtlia·-d·a .Ttc·. . · ~ :::.:·;?: 
discu~so contr!l umocrates, que nenhum r:1dadào ti ma.~ Podem as necessidades do J»rOCII!lao· exisir fi · · .> ·. ~~{_·""_-.·:-"-~_1._ •. 
athl'Dlense pod1a ser. ereso .ant~s de cond~~nado, se prisiio preventiva, quando 0 individuo ·tem comph~- - _, 
polrventura _tres cida~aos do Feu cena~. d1zuJ ello, se ces ou co-réos, cujo cooluio 1.1obre -os meios .de de-o:: · · .,·. >. 

r8SJM?DSIIbibsavam pelo seu C4?~parcc11Ilent1o _pt-ran&e reza· pode impedir a averi!Uação e descobnmento ·._.?::._-~·-'·.~.~,'!'_.~ •. :_:.' < s tnbnnaes •. O senad., permutJrá que ou· eia e~t~s . da verdade. Asíiim em outros ca~os. . : . . . .: 
palavras do discurso de Demostl}enes. (Li!) . · o que. eu quizera, senllores, é q11e deixa~~.mos_ ·· ':.,.'Ti' 
· cr Jus ne esta Fent~tus-athenienBem cir•em . t·incirs ao juiz a faculdade de conceder Oança, mesmo ~~~~ . . _, 

Íli vadrs tres dederit ejus c•nsus. D , , Jla'!ça Pxcepcio.n~ I; n~s crimes inaftanç~v~>is. Se o lD·_' · · ··'-,;::;. 

E os' ·athenienses ligaV'am tanta importanéia .á : diVlduo é domlCiharto, se tem ·por:· •• to?• prece: . ···.-;!:~ 
liberdade rovisoria, que todo J'uiz, quando tcronv1 ce~en&e~. e ~odas as cendições q_ue exç u~m a sUl . ~c"'>c;, 
'J)OBSO do c~rgo era obfi(ado a prestn juramento pel'!idef!lia,setem~seufavormottvosenden~m~D~ . . r. ~:ff:}; 
de que gu rda:ia llfta lei, na qual só havia duas JUSt}fica.tJvos do cr1me. qu~ comm~tteu. qu~ mcon

0 
. · ~>;f:J 

excepções: a primeira, ronspir~ção contra a li!Jer- vemenc11 ha para a JustiÇa pubhca ~m hv~~r1. . =·>!? 

~~::J.,~ Psg:~~~=~q~:~~\~~o-~r~ adif~!~d ~~! r~~~t ::~~:~~~j :~~~~~~~:-pr~::? preso aem ne~s~1 .~ 1>3. · ·_-· __ ._··_,·-.·.·~·:_;.~·::.-· •.• :.fl"': .. ~-~:·.·~· ... ·,_· •. :>r·':t_.,·:·'-,: ... =.· soria por meio de fiança ern. todos os crimes. . A camara dos deputados em seu pr'?JeC~do n
1
!l. _ _-. 

. . . . · . conce,fe tudo quanto q•teremos a respelt., . a •· · s.-_ Yamos·á Roma. T1to L1v1o.nos dá testrmunho beroade provisoria. m~s 11o meno11 nos conco.le cer• 
de um facto remnrcavelaconte~ld!J no. Peculo lU. O tas gara11 tias essenciaes. Qual é B, raziio d~ grande. ·cc~~ 
f~cto li. este; um ch<·mado Qu1nt1Us. tinha ~· mm t~ abusei das prisões preventivas! F.' q~e a pnl'io_pre· 
t1do cnme de· morte atroz; um trtbuno Intentou ventiva qufl aliás depende da aprec1açi\o dos mdi
~litra elle accu~cJção capital: mas _Quintius p11ss~avn ·cios qu: a detl'rmina.m, está encul'ogada ahi a qual
unpu!le. nas ru~s de J!oma; então Volscrus, que quer agente de polícia, qae póde mandar pNnder o 
exerc1a mtluenc1a, ('OncJtou o povo para ;recl~rmar a cidadão antes da culpa formada, por qualquer J•re-· 
prisão de Quintius; mas: .no ajuntamento po: ulu•· t .. xto. A cama r o~ d·•s deputados declar!' ~":e só 
apóhreceu o pae do delinquente, clamando que. o 0 jniz formador da cu•pa, apreciando os 1nd1CJOII e• 
c1dadão romano nã • podia ser P.r~~o nntes ~o con- mediante certas pro111s, póde exredir a ordem de 
ve~ddo: r ara. lo~o o po~o dAc1dm-so em .r· vor de p1 isão; outrosim, ninguem pó de ser preso sem ~a n
Qutntfus, e os tribuno~ v_Jram-se na nr-cess1d:•de •f.e i:lado eFc' ipto da autoridade compete!Jtf.': Senhores, 
conceder ftanç~ a Qrtm•.ms; 9~0 deste modo so h- para os gran4es abusos, para os abu~os ttlv~terados,~ 
vrou·solto, e 111z então Tito Ltv•o. que _de~se t"'mpo IIÓ modidas simples e absol'\lbs: po1'!' bem, o nobre· 
partiu e s.e desenvolv~u a c~uçao cnm_111 I para ministro dos negocias da justiça C,m ~11!11 emenda 
eVltar a pr1alo preventua.. . . . quo inutilisa em ~:erande partq a·dlspos1çno da ca- .:::~ 

Salustto, que ~os _é mu1t,o . C~m•har, d1z: "·Que, mara dos deputados. . . · ·' ·~:. 
qua~do a c~nsp1raçao de Cat1hna se dl'scobr1u, os o proj'lcto da camara dos de!,u~ados .d1z :·.(!ando) : :·•:1, 
cOnJurndd•>sdnao 

1
toram encadrcerados, m,st e nttlrPg~es " A' excepção de flagrante dtcto, a priFil~ an- ~:~: 

á guar s e o guns sona ores,. para os e m ue tes de culpa formada só póde ter Jogar nos crtmes ., 
si!{nadosD;e vó~_sabeis comnCoi ameaçadora a cons- innfiançavds por mandado. escripto do juiz compe·· -~-·~ 
pJração de Cat1hoa I tente para a formação da culpa; m•ste caso· prece- · · 
. O SI\, PARANAGU \':-Foi um~ especie de com derá uo manJado declaração de duas te~Lemunhos. · · ':~f 

muno. que jurem de scit-ncia pr<lpria, ou prova documental "'·'Iii· 
·)! 
{I~ 
_!i,i 
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de. que resultem vehementes indiciolcontra o oul- jecto ellpecial, le o projectó',é srande.1i Eàllsim 
lIa40, ou· decbração desta conCessand() o crime. » por diante. Hluito b8m) , ", ' 

Eis aqui a emeaila do Sr. ministro da justiça: • 'Explica-se a immobilidade do! iDglozes quanto á 
« A falta, porém, ,do mandado da autoridaile for- ,reCorma da sua lei commum .. porque Da InRlaterra 

madora da culpa Da occasião não inhibirá a auto-predomina o direito costumeiro; Dão se explica, pa
ridade policial, ou o juiz de paz. de Cazer prender o : rém. CSB.! immobilidade em um paiz do direitoes

_ culpado do crime inaiDançavel, quando encontrado, cripto. como o 1108S0, porque ch .. ,a o tempo em que' 
'",' se houverem de qualquer modo recebi io da autori- :a.leffica muito aquem dGS factol e necessidades so-
'dade competente 'commuDic3~0 de SIU culDabili- 'ciaes, o então ou ella é annulladR de taeto ou em 

dade, ou se rOr notoria a expedição de ordem regu- ! neme deI", o com o ludibrio deUa so f:lz violeDclii 
lar para a captura, dnendo. porém, immediata- ,á natureza das cOUSas: entre DÓS nada se quer ruer 
mento ler .Iendo o preso á presença da compet.nte :por inercia, não querem .. s .estudar, mal }empre 
autoridáde juridica para delh~ dispOr. » : appellamos para o eltudo. (Apo'lIdo,). . 

Este temperame"t" do nobre mmistro dos nego-' Orá. senhores, qual é o improviso quanto a real'· 
ciol da justiça (riso) inuti1isa ou não a providencia ,ganisaçito do supremo t,'ibunal de JUltiça que' ell 

, da camara dos deputados' ' pretendo?· , , 
O que é, se.hores. -notoriedade na expediçãu de I A reforma deste tribunal está na proposta do gó~' 

uma o[Jem de prisão' Pois uma ordem de prisão ;v_rno; que acompanbóu no projecto eoi discUillo.,- _ 
expede-se com notoriedade'! Ao demlis sabem!)s cllmo Essa reforma divide o tribunal em dUal .ecç6el, 
as cousas 8e fazem na Ilossa tert .. : o àgente policial Pois bem, desde que nos é propostll uma fórmll· de 
não besi&ara elll prender o cidadão 8I1contradiço orsaoiução, n6s que devemos estudal·a em su~. 
contando que uma ordem alltidatada ha de leBalisar relações, nlo podemos dizer que, Dão estudálDOl 
o seu procedimento. (Apo;~dos). outra fórma de organisaçlo lubstitutiva que se pro-

A Arande vantagem da medida da camara dos põe como emenda áquella de que se trata; porelte 
deputados eati em ser absoluta e simples: é G modo não seriam Jlosliveis emendas, por.uc a falta 
~ue convém para extirpar os abusos inveterados. de estudo repelliria todas: li nosla iniciaU .. lere- . 
Nilo deve hIYer outra autoridade.que prenda Intes dutiria a propor e nlo pO'leria emendar. 
de culpa formada senio o juiz que Córma a culp~; Lembro-me de que na diacussilo lUlIlinoSA que 
Dão deve haver eutro meio de ser o réo preso antes houve na ltalia, a respeito da organisação da cOrte 
da culpa Cormada senão o mandado escrlpto da nu- de cassação, a proposta era que alli se est~belec"ese 
toridllde competente. O quo não C3r istO' entro nós é este tribunal como em Frénça, Rlas apparecertun 
logo mativo para abusos. . to.1as estas emendas que vou referir: para que a 

Pergunto ainda: qual é- mais liberal a emenda do cOrte de cassação se dh'idisse em tantas secções, 
nobro ministro ou o projecto da camara dos de- quantos são os ramos d,) direito; para que o su
putados! ,premo tribunal constituísse 'uma terceiro. iBstaucia, 

Sr. presidente, ° modo porque o, nobre ministro ique julgasse da direito o do facto, porque dizia-se 
dos negocias da justiça imllugnou o meu discurso li 'I'que era inHopllravel o direito do facto; para que uma 
Tllalmente caracteristico. S. Ex. recorreu a esses [secção do suppremo tribunal deci,JissG o ponto de 
sophismas parlamentarel que estão na ordem do ;direito e a outra ,o fundo da caula. Todas estas 
dia. e de que fallava Benlhllm, sophismas que na :qt.e~tões foram propostas na discussão, e ninguem 
verdade'teem sido caundo adiamento indeflnito de' 'alli disse; não temos estudado essas diversa •. 0rRa
tolias as m.1terias. que se propoem. em o. noss~ par-nisações; faltam estudos e estatisticas. 
lal11ento. a'Querlus reformas de ImprOVISO, nao te- . Ora, que estatística, que estudo, é preciso plra' 
mns estudo, não temos estlltiatica. D .~ legislar que. em vez de q"atro relaçõ,', como temos 

I-Ia uma coincidoncia notavel a respoito do abullO desde a independencia, tenhamos, l;Jntas qU3nt8ll 
deste sophisma. Não temus estudo. não 'temos esta- são as províncias do Impedo, ou tantas 'Iuaotas, 
tisticas; ao passo que ni\ camara dos deputadas lpropõe a emenda que oflereci? 
a minoria opp6e, ao elemento servil a f,,!tll de es- , Alem de que, senhores, a relpeito do supremo 
tudo, a flilta de ost3tistica, o nobre ministrG dos tribunal de justiça eu vos oflereci duus modelos, e 
negocios da justiçaoppõe ás nossas emendas a falta principalmente o modelo da lei portugueza. Portu
de estudo, a falta de estatística I (ipoilldo.). gal tAm a mesm'\ constituição que nós temol, e lá 

E' deploravel. Sr. presidlmte, o abuso que se tem não houve embaraço em· se declarar que o supremo 
feitu destos sophísmas parlamentares ou meios 'pro- tribunal de justiça ilecidisee defiuitivament:· o pODte 
telatorios; nada se póde fazer, de modo que 6 muito de direito. 
triste o contraste entre n6s e os nossos maiores I Qual é, pois. o improvi~o' A respeito do noviciado 

Em duas legislaturas os nossos maiores fizeram da magistratura? A. respeito das incompatibilidades.? 
todas as lois de organisação e n"s deram o codigo A. respeit·) da necessidado de garantias pua magis
criminal que faz honra ao paiz o é distincto Bntre t"odos? Nenhullla destas questões é nova; todu 
os mais distinctos do mando lapoiadfJ8): e nos ol1as sã. reclam5çõo~ dll opinião publica ha mai:s de' 
deram o codigo do processo e olltrai hlis; nada disto ao annos. (Apoiados) E qusndo , que ho de come
so terh feito hoje 5Gb o dominio destes sophismas çar o nosso estudo? Quaudo hllVemos de estu:lar, 
parlamentares. « Não ha estudo, não ha estlltis- se ainda não no~ julgamos J)reparados para estas re
ti~a; guarde.se para um projecto mais cumpleto. formas que sã() reelam,ldas la. mais· de' 30 annos' 
se o projecto Ó ospecial; guardes8 ',para um pro~' (Apoitlldos. Muito bem I) 
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A. ..... ~to·dQ Qovlclldo, .. Sr. presidente, o nobre « A-politicadaa incompatlblUdade. &em aido.eDl-
mini.'ro doa .• e.ooiol da Justiça UIOU d~ uma estra- pre seguida eotre nós. 011 juizel inslezel teoDlllido, 
teBia muUo hl bil. O' nOTIcIado que eu propuz é um por .leido parll!lIlento, e.xcluidol da cea;aua dos. 
sys&ellla. é um oomplexo ie lIlodidas; pois bem, o communs. Estas lDcompaubilidade.loraDl·Julgact .. 

. nobre minls&,. elos Desoclos dI! justiça.destae,)U duas necessarus para assegurar li iodepondeocla de. par.· 
ou ire. dls idélll que compõem este lIys&ema o jlll- lameDto,'8 sua utilidade é recoabeeida hoJe.mesQIÓ .: • .t; 

t' • ,ou-.e victorioalJ corabatendo-ftI isoladamente. quo os perigos qU8 ellll8 iinh.mpor 11m cooJurlr -
O novleiado que eu quero nlo consl.te sómente são menos de temer. Esta ind8peRdecl.a4qUidIl~;'~~";, (-

om.dous annos de pratica. msa em certa p atica, 81D seá custa de. muitas superlorliad611 ioteUueeua_. :'.. .' 
cena. provas e nO'eXAme de capacidade; ú u,!! sys- . qu~ Cazemr~ltB li ~mara do:! commuolI,mas 'um _ ., .. ;.Jj 
te ..... pois bem, o nobre ministro dos n8gol'lolI da 'Rcrlficio deVido 11 liberdade c!lnstltuclonal.. . '. . 
justiça deve combater esse arstema que aliAi .tem: Eis ahi o'que diz esse escrlplor. 
por si o .xemplodeoQtros palzell, e mostrar que a: Com efl'f'Uo'a camar. dos commuos perdeu, caÍDO 
OSlle s1atema 6 preferiTel a ausoncia de todo o·: nosso plIl'lamenlo pode perder. muitas illustraçb8l1 , 
n."ieiade cllmoactualm8ni.. . , mas Banharomos muit·, mais com li iadependencla 

A proTança dOI baeharei. deve sllr nas capUaes. ; dos masistrad08. . 
« Vós quereis. disse S. Ex., que todos venham Eis aqui o que diss. Brousham ( " ): 

residir nas capUaes. privados os termos de bach~-« •• ; devem .. r absolulameDIa excluidos •• 
reiL • SeDho~, não é melhor que os bacharels .assembléas pOt'ulares. Um juiz parlidario é HJDPro 
venh!lm hablhtar-se onde ha que 'llpronder, para- deLestavel, e a infiuencill corruptor. das J'elaçM_ 
depenll vollarem aos seus termos '1 '. departid" do"" ser tanto JDllis temida quaDto·é certo: . ...-

cc ,~io ha cOllcurrencia parl ,"S logares de JUlze~ I que ella arrasta o natural mais bem torm. ada,. etc. '.. , 
'muDlcip'aos. I> Senho!,e~, quand~ (''!! 1861 pretendI Não ha nada 'mais expJ'e~so. . . 
'o noyiClado, sendo minIstro da_lustlça, o nobre se- . 
nador dillle'a mellma cousa: "Não ba concurnmcia P ~R. SILVEIRA. DA MO'J:TA. :-Hataé a rerorma. 
para o logar de juiz municipal, 0, 'por conseguinte, pnDclpala' r.zer-se. . ' 
exi~ndo 8SIe noviciado, privat's a mllgistra&ura dI! O SR. N"Buco: - Como, portanto nOIl di.ao· o 
indlvidllos que possam servir. I> Naquella época eu nobre oUnlstro dos negocios da ju.,lçaqueoa In-' 
admi&ti a' deCeza do nobre minislro. o eOlão lhe slaterra não ha incompatibilidaae 'da ma&isera-
disse: « Pois· bcm, ·se não é -possival o noviciado turif? . . . . 
para 011 cargoll de juiz muniCipal. 80 menos esta"- Na Belgica são os magl.stradoll. iacom~ativell,pela 
0010011-88 para o cargo de juiz da direito. D Hoje. lei dI:) 30 de Março de 1836, art; 49· de SO de,.(brU 
porém, o caso muda da figura; lia grande CODcur- ·de. 1~6, ar'. sn ae 20 de.Março de 1845, ar&.18,·.o&o. 
rencia de bachareis para o logarde juiz municipal; Diz Adnet (16): '. .... 

/ por conse'luencia, estamos no caso do ('xiii r essas u A 18sembléa se mostreu inexoravel' até r~.I&ar 
babilitlç6e, que abrem a porta para. magistratura uma emenda lIe M. LebeJII admi&&lDdo. um ceN. 
vUa-licia. (""Oi9110 •• ) . . numero de magi.tr.tdos que J·.io IUI.em,llomJciUa;· 

. Estabelecido o noviciaJo, di811"e eu, admUto o rios no distdcto elei&oral. .. .' ' .' 
principio de anti,uidadt'. Deduziu daqui ° nobre A reli peito do suprllmo tribunild. ju.&f~ 0110-. 
ministro 'Iue eu vacilava a respeito da idéa da ibre.minlstro repelliu a queImo i .. limi".., •. diaeodo 
alltisuidade. ·que o art. 164 da oODs&i&ulção eratermmaate. i IÚP: 

Sr. presidente, uma altarnatlya 010 é uma vaci- :0 que é·qu. diz-o ari. 1M d/l conllli&uição' Peço a 
laçA0. Eu estabeleci Gsta alternativa: ou o noviciado. '." tteação -do seRado (11) : « Compete ao supremo. &d
e .. enlão quero. a: aD'iBu:dade, ou, be, flão houver ibunaI de justiça conceder ou deneprrevil&a ..... . 
noviolado. quero a Uberdcde de escolha.. icausas, e pela maneira que a lei d.wrmiDIl'.It. Or ... 

O que Dio admitto é e:sa lilta dOI 15, que o DO- :~,gUDto ao nobreminislro. a emenda _que pl'opoDfio 
bre ministro precoDisou, dizcndo que com ella le ;altera esta disposição da. cODsti&Ui~o'l Nio; o. iupl'I8e. 
combinav .• o principit) do merecimento com o da 'mo tribunal de justiça continuará. a CODCed8l: ou, 
aDtigllidade. Senbores, a lista dOI 15 nlo lerve :aegar revistas nas causas clveil ou crimllll. . -
'senão para inqulDar os maglstradol preteridoll. . A emenda IIÓ diz: cc Que o pontO de direitod.c1-
(A.e0iaito8.) . !dido pelo lupremo tribunal, e pelo'lual eU" cuaoe-

QuaRt" IIs incompatibilidadell,.o nobre ministro IdOr a revia ta, é obJ'igatorio para a relação revilora •• 
disse: cc Elias lIão contra a conítituição»: m8l; !E' os ta a lJucstão: ora., pode-se dizer qlle flto·é·uma, 
s. Ex. nlo quiz tomar em consideração o que eu S" iostancla' Nlo de certo. Haveri aqui uma que .. · 
disse. u NAo são contra a constituição, !Iorque não se Itão de outra ordem. ds qual depois tratarel, m .. 
trata de excluir cidadãos, trata-se de impOr condi- :questão de S" instAncia não ha: ti revistA coatlnúa. 
ÇÔIIS a um empr9g0.» E, pois,S. Ex. estava na 'a ser concediia como hoie. A dül"erooça é que- o 
obri~a~ão de respondor a este argumento com que Iponto de direito, em vez de não obri,ar, como 010'. 
prevlDl a inconstitucionalidade. 'obriga hoje. obri&"aria de ora em diante ao tribunal 

. Na. Ingbterra, na 8slgic,-, affirmou S. Ex., nl[o. quo "ae julgar a causa. '. 
existem estas incompatibilidades. O nobre ministro E onde está, senhores, a S." instlncia'l (.omo ,. que 
ha de perdou·me; na Inglaterra ellas·existem c vou .0 supremo tribunal dejustil1/J, conforme o reBlmon da 
pro~41..a com autoridades iocontestaveis. ~menda, pódo ser uma 3." lDstancia. se'o quitl ju-

Diz May no 10·volumll, pago 368 ·(lO)': :dicantlum da 1." e 2." instanci. Dão é ome.mo do 
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supremo tribunal de justijta 'l O supremo tribunal de 
justiça não julga a mater1a da causa ; apenas decide 
a questão de direito. 3 • instancia havena se o su
premo tribunal de jusli!ta decidisse a ma teria, o ob
Jecto da causa, o ped1do do libello; é nisto que 
consiste a instaacia; a decisão do ponLo de direi Lo 
não decide ·a causa porque esta ha de sor sempra 
julgada cJ.e. novo. . · 

Auim que diZia muito bom Henrion du Pensey : 
« ~ decialo .do supremo Ht?unel.de justiça não é 
entre as partes, ma• entre nle1 e o Julgam'·nto.» 

Porbnto, Sr."'P.residente, não ha essa s• instancia 
que. o nobre min.stro enxer;za; e me daga elle:· se 
nas causas crimes as relaçõos julgam em 2• inst9n
cia1'porque pronunc!am deO.nitivamente as nulli· 
daaes e mandam ouvu outro JUry'P 

Pois bem; e por ícual o supremo tribunal de 
jas\iga, decidlnde deftnítivamente a nullidade, não 
JU~S• a causa que mãnla julgar de novo pelas re-
laç_oea. , 

Sr. presidente, eu torno a referir-me ll discussiio 
havid, no· parlamento italiano a respeito da .côr~e 
de cassação.~ tratna:se de crear a mes~a_Jn•h
tuiçTto que extste n~ !!rança. onde n deCJsao da 
côrte de cassação-sobre o ponto de direito obriga as 
côrtea imperiaes. Os impugnadores de~ta epinião, 

· ma~istrados, lentes de direito o advogados, nenhum 
del,es impugnan~_.a decis~o ;iifinitiva d«? supre~o 
tribunral. sobre· .. o. ponte de dll'elt«? como s• 10stan_cJa; 
O que dlziam AfiUDS, é que OSSlm O supremo trJbU-
Dal se torn1va legíslndor. · 

Aonde está, porém. o podur legislativo? 1\espon· 
diam os homens m~is competentas: Nii:o, poriJUO o 
legiala4or procede por fórma geral e a decisao d.1 
côrte de cusaçõ.o sómente obriga nas c .• usas em qúe 
é dada, e nlo nas outros c.1u~as, para as quaes não 
vale • ., não pela boa raLiio non ratione imperii 
setHmperio rationis. · 

E, senhores, como o legialador póde obrigar um 
tribunal a tomar por base certo fur.to conslderanJo 
como presumpç4o juris d~ iure, porque não· pód~ 
declarar que & decisão do supremo tríbuu:~l sotire o 
ponto de direito· at~ja a base para npplícaçãe da lei 
e obrigue como a prosumpção ittris dej'f'"C. ?_ 

Devo recorJar ao souado com a constlttuçao por· 
tuaueza namii.·o, que cm Portug .. l, onJe ha grandesj_u
rieconsulto• e muita adhesão á coostituição do Es

-todo, nio se exitou em adoptl>r aquillo que eu quero. 
O art. 130 da consliluiçlo portuguezt corresponde 

. ao art. 164 da nossa constituição; estes artigos teem. 
a mesma disposição .. Pois bem ; a lei de 19 do De
zembro de 1843 est·•beleceu pHa Purtugal o mesmo 
CJUe peço para o Brasil, ist•• é, que o supremo tri
tiunal oe justiça pronuncí~ dill~hhamente as n!,ll
lidades, devendo s~r obngatono para as relaçoes 
revisoras os pontos de direit J decididos JIC lo supre
mo tribunal de justiça. 

Mas, disse o nobre minisiro dos n< gocios da ju~
tiçn: u Como quereis que o supromo tribuunl de 
ju&tiça tenha essa allribuição, se elle não tem ros
pousabilidndo '? » Senhores, parn nnm é cousa nov4 
esta doutrina do nobre ministro da juitiçn. Eu pen
sei que só os s•mado~es c os doputndos_ é quo nlio 
tinham ·respousabilidnde em SU.lS runcçoes, mas, se· 

gundo o nobre ministro da - justiça, o aupremo tri
bUnl\ I de j uCJUça não tem responaabilidade J. Entre
ta·nto o art, 165 da· constit•Jição reconhece essa 
responsabilidade. · · 

St·. _Presidente a nossa magna qiu•stão é a :questiio 
da 2• 1nstancia collectiva. Entendo que, fazendo-se 
uma reforma l"udiciaria, não póde ser neg11da aos 
cidadãos brasi eiros uma garantia que a constitui
ção . lhes promette. A 2". insr.ancia collectiva quer 
dizer, c•mo demJnstrei .em o primeiro discurso e 
ainda não fui contestado, uma instancia' central, 
estranha aos interesses de localidade, com numero 
plural, composta .de magistrados mais .antigos o 
amestrados que os da 1• instancia~ · 

Po,Jemos,-quan lo a con•tituiçao diz que ·o cida
dão brasileuo terá uma 2• instancla collectiva, dar
lbe uma 2• instancia singular e local!. Não po-
demos. . 

Sob pretextos padem co11tinuar qultro relações 
para 20 províncias. mas substituir a 2• instnncia 
colloctiva por uma 2• instunoia singular, não pode-
mos. nao podemos Ca•.er. (.4poiados). ·. _. -~ 

Mlls, disse o nobre ministro dt>s negocios da jus· 
tiça: « O que que1eis nlio traz rem~dio, porque ba 
pro1i 1cias que tem termos ou julgados distantes SOO 
ou 40Cr leguas» Ma~, senhores, Ee o nobre ministro 
vê que ha essas distanc1as, dentro das mesmas pro
víncia~, co~o quflr relações para oiLo províncias como 
tem a do 1\10 de Janeiro'? · 

O Sa. Polii··Bu:-E a de Pernambuc·'· 
O Sn. NABUco:- O argumento é contra o nobre 

.ministro; elle provaria que moi~ de .uma relação se
ria p1·eciso crear em algumas províncias, mas não, 
que niio srja preciS'Cf croar uma relação em cada pro· 
vin.·ia. _ Pois bem, senhor&:~, já nllo quoremos rela
çiio por províncias; queremos ao menos por circulos 
compostos de duas ou trea províncias, com() está 
proposto. . . . . 

Não sei se o nobre minisb·o está inclinado a ad· 
miltir as .relações, mos é certo que elle já diz que 
deve ficar essa creação para proje.:to .separado. 

Senhores, ahi voril um dos taes sopblsmas par. 
lamentares p •ra remover as difficúldades do mo~ 
monto •. 

Que fique para projecto separado, guer dizer que 
fique a idéa Fepultada. (Apotados). Se depois doSO 
armos de porfia fazemos tosta Je(orma mingoada e · 
defecliva ( qpoit~d•·a ), como podemos esperar que · 
se f.1ça t9o cedo outra reforma? E em vista da insta
bili1ade dos m10isterios, como é que o nobre mi
nistro prom"Ue que em-outro proJecto passará a 
i:Jéa 'P . 

E depois, senhores, é preciso rdlectir que, pas
s:~ndo esta reforma,. a creacão de novas . reJações 
fica subordin.Jda á disposição .do art. }o, isto é, a 2• 
instanc1a collectiva será siSmente para as comar.:as, 
que forem sédes das novas rclacõos. A creação d11s 
relações nest•' projecliJ seria a baso da organisaçfto 
judicio ria; fóra delle essa o•·«anisação fica sujeita- á 
organis.•çii.o que ell6l estabelece. · 

A cre11Ção dn ralações neste projectiJ tioha a 
grande vantagem de esbbelec'lrmos a 2• instdncia 

__ ...... 



.... :. 

9- , . 

collecU"I, •• l- in ••• ncia "i&alicla geralllUtDw~ e ti ..... eacl ••• da admiai.traçio daJUltica;. l'eiDi~. 
para todo o Imperio. . . póde ser relaUva mas alllOluta, alI'. i d.neol • 

Sr.: pre.ldeote, eu tinha me e.quecido de um nes&. ,pooto nl. coaheço' paiz alpm emJlU' a lei 
ponto de que &ratóu o nobre miolltro e ao qual vo1&o seta de.igual, . como quero nobre minl.&lo.ToclOlldo 
por me .er recordado pelo meu nobre amigo que .uJeito. 4 melma conltituielo, todOl paga. 011881- ~ 
e.tIl.-m frente. O nobr. ministru da'jultiça, dizendo mo.lmpo.to., todo. te.m direito li meamapro~ 

r , 

t •• :: " 

,,' I, 

o .;, ~. ,,; /. 

;' . ',',,~ 
; .•. ; -~~ eu que, adoptado o ~vlciado, podia a magi.tratura a "lrloUI... _. 

_ •• 1' nom.adapor meJe da antiguidade pura, dllle: la.llto. Sr. prelldente, em que ao meaOl 10 ... , . I"' 
«AI.lm de.pojae. o poder executivo de uma aUri· tendil. privlleirio dó art. l- a toei,. a. comarca .. . 

."-~,' 
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bulção.» H.s, senhore., OI ministro. do •• premo ainda qu" teabam doul ou mal.termOl, .... t1".- ~ ,\Ú .. 
. tribuaal 110 nomeadol por antiguidad., e 'perven- rem. como .Iti di.põe ,"or a. d. um.6 termo,.,tlo 

tura . ji le dlue que o poder executivo eltava do.- U,adu li capital por .lacll commuDlcaçlo que ~ 
poiado de ama a"~bui~o ,_ . ..am 18 parte. "Ir fi ':01&81' a '.Ua no ~"IDO lIil. 

O Sa. SII.nUlA. D'" MOTT"':- E' preciso d8lpo- eNio, fllz o Do»r. mialltro. seria 1l1li. DlJlceIIaDea •• 
jal-o me.mo delta in'e"ençlo~' . Sim, digo ell, é uml miscel.laea "cla~da pela 

,O ·Sa. N .... uco: - Conlorme ai clrcuml'aaci.. miac.UaDel do Irti,o primeiro. . .... . 
do pli •• pod.mos eltabelecer conlllçôes de nomea- Sr. presidente, a&ou multo fatl,ado e porJ_ 
ção, ou por Intiguidad. ou por mereclmeoto. OI' vou coocluir..' . , ' , 
nOllOS mUita rei, VÓI o .abei., teem OI dou. princl- E.ta refórma. lenbore.,. .em lã .'o.ta ... 001-
plol de promoção: ou a aatiguldlde ou o mereci- lecUva. central, que a con.tituiçlo ,araDte. "mo. ' 
mento, e purque o poder executivo é oltrlgado a 1- Inltancla vltalicia. que eUa qu ... ,.· ..... JUlti~ 

. DOmeal' por antiguidade. nio .e diz que eUe .. " local da parocbll i carlo .01 ,jlÜlO_.clepaa, 1110 Ó 
.. delpj)jaclo de uma de .ual auribui~ões. a relórma que o partido libera •. d-.l.; ~o' a -

, O Sa. SlLvalllA DA. MOTTA.: ~E.: preci.o d.lpu- reforma que o paiz "Ipera, e por coJll8~eacl •• "0 . 
jal-o ;.ua Interveoçio na nomeação dOI ml,I.tra- dizer que pão quero 1.loria e.tu1ta.,cIe dilC1ltil' .... 
CIos 6 lempre vepeDo.a... re.ult~do alPm. Se.a ~1I!.oda qu.~_propuz 161' .... 

O SIl. SILVBI .... Lo.o : -- Só alSlm podem &81' lo,.. geltada, o gue lerá IndiCIO do "rea: .,ro"ada ... 
, mado 00 paiz I csudilba,em. '.. -. .menda. tio Dobr. mbJiltro, nlo .... Irel, eomo 

: O Sa •• Aal0 DB S. Lou ... ço:-Parece qUI elta- d~sejna,. discu.lio do·projecto. Fata o ~Df8 mi-. "'0. em Paris f' alstro a lua reforma lob .ua re.pon .. »ibda.. .6 • 
. 0 SR. Nurco:-Sr. presideDte, trltando do prl- mente, 18m nono concurso, m •• COIII o nono pro

meiro ar&ico, eu dls18 : • Se Dio qu.r.I. conceder li telto. ( .. "oiodo •• ) , 
tod(ls •• bralUelrol a 2" inltaDcia. con.ctlva, como SUlndo 16r tempo-, I. a IOrte ao •• Judar ••• 
I con.UtulçiO promette, ao meDOI seja uniforme SR. ZACAalU :-8e a Divina, PlOri ••• oiá ••• 
2- inltancla .ingular e aio excepcioDal, como o O Sa. N .... uco :-- •••• e a DiYinl ProYid •• cI. 
nobre mil1iltro.propõena .ua emeDda. • aJudar, o lupromo trlbuoll clejUluç., que , o Dri~ 

Relponde. o Dolire ministro que 6 contra OI prip- melro na hierarcbia, nio fiC.14·, como .. til ••• 00Ia.· 
cl,iol mall triviael que nlo le conceda a OPI o que do • 1m1'0teDte para re,ular a uaidad. d. Jud.
aio é ,0.IInl caDeeder R todOI.. prudeoCJa. A 2- iastanci. collecUva .. rá para iodOl. 

Mil, Sr. p'relidente, .e póde ler plrl todo. o. como I caasü&ulçio prom.&te;, teremol '.40' ·.al
,bra.i1eiro. a :a- lnltancia collecdvI que IÓ concedeia inltancla "i&alicla do jull.de direito. 
aOl habltaD&e. da. capltae., em que ba relaçõe., é O juiz de pa. au&orlilade locel pratar' 'o "nlço 
fnu.ta a dlspoliçlo da emendl do nobre m(ol.tro. que prelta o juiz de pa. logle., 1011lllndo. culpa e 
Ar,umenwl propter IOIlMa'um, porque DI verdade, Julgando OI pequeao. crimel e .1 que.tõe. 4a loca
Sr. prelld.ol8. ( .. -lO .. ntir a tla8l'ante Yiolaçlo d08 lidade. porquanto .e coay6m • certos relpellOl ,. 
direIlol de todos cidldlos: pelo que &8 conced8 .6- ju.uça central, e eEtra.ha A. pailtõe •• iDten .... 
mente I algun. del188, vem ellel a conbecer o que ilo lo.ar, a outrol relpeito. con"em I jUltiça local 
118 lbe.' nOSI. . ·con.lgra" delde a n"oluçlo de 1'789, a jllldfl ao 
, Eu concebo, Sr. prelldeale, que por causa dai pé da porta do cldldlo. 
impollibilidadel màteriaes, ou.moraes, le corJceda a T.remol ju1'1, come deye '.er, iadepen".o" IOltre 
uma ~pulação o que le neil I outras; mal estas as queltõe. de lacto. nio .. ndo o. "UI " ... ,"e" 10-
excepçõel. ou ~Urerenças nlo .ão applicnell. e n60 nullados pela appell.~o omcial do juiz de direito e 
tem 10lar qUinto aOI principios Ibsolutol de justiça, a. ablolvlçõe. do. r80l .acrlOcadu pelai aulU-
quaDto a04 direitos e garantils indiyiduaes que a dadas do procelso, comme"id •• conlrl .lles. . _ 
constituição promelte a todos: alsim é a 2" iDs'ancia Eil atai ••• nhorel, o que nÓI denjamo •••• 
collecliva. Porque bão de OI habitantes du capi· O SIl. SILvalaA DA MOTTA:-E a. incompa&JbiU-
tae~, em que ha relaC4õel, ter 2" ios'aDcia coUectiva e dade. da magi.tralura. " • ~. - " . 
la los&ancia vitaUcJa. e os cidadiios de todo o Im- O Sa. NA..uca: - Sim, diz belll o DObre •• Dador, ' 
perio hão de ier sujeito. a uma 2& instancla lingular terem OI as i.compatibilidadel áblolu1ls da Dllgis-, 
e a uma l- iOltaRcia ephemera, e dependente do go- tratura. Finalmente, não leremOI .mbal'aç~do. por 
v.rDo? - paquenal conliderações porque como diz Voltam: 

Nio ha impossibilidade senão I nossa voatade; Â. pequenas considerações Ilo a sepultura elas ,raa
crea as relações que a constituiçãO manda e ceslarão_ de. idéls. i.Muito bem, muito bem. O orador. com· 
ai ditDculdades o desigualdades. Quanto ás garan- primentado). 
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D·ISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO- DE 21. DE JUNHO-DE 1871 

PELO EXM .. SR. CONSELHEIRO 

fRANCIICO-Dii PAi7lLA NliGJllliBOS IATiO I.OIA'fO 

REFOaliU IUDICIARU. 

· Sr. J!residente, devo responder ao nobre sena-. ·lado? Qu:olquer transa~ão comP.livel que nella· 
doe. o Sr. Nabucc>, que hontem occupou a auen- .coubesse e&tava admi&Uda no projecto ería diacutlio, . 
ção do senado e sinto que o meu estado deplocavel que de per si manifesta o iJlroposlto firmo e bem IUI• 
de eurermidado não me habilite para tratar com tentado de se fazer imr>arcialmeo&e todas ••uellas mo
todo des:lnvolvimento desta quelltiio, considerando dificoçõos da lei de 3 de Dezembro, :JU8 a Jiçio da 
uma por uma as proposições que o nobre· senador uxp~n~ncia ditava em bene~cio da. administraçio 
emittiu. Farei, porém, o qo~e poder, lamentando ·:la ~ustlça. . · . · c. . 
que o nobre senador não> esteja presente para ouYir E, s.:Jnbores, para que melhor se recoabq(a que 
a minha resposta. _ não o espirjto imparcial e desprevinido de homem 

S. E:r. tdnda insistiu na acre censura que fizera tão sabed"r destas materias levou o nobre senador a 
á lei do 3 de Dezembro. E' pars causar estranheza f•,zer as obsernções que fez, e só foi.anfmadO peJu 
a insistencia de S. Ex. em carregar com tão aspera espírito partfdar1o, basta aUeatar ao modo desiguaf' 
censura sobre a lei de 3 de Dezembro no oc.::aso, com que.S. Ex. expresaou-ae em relaçlo a este pro
elle que tanto a aceitou e susLentou·quando em nas· jecto nas duas vezes em que tomoq a palavra. . .. ;,.,. 
cença. Abi está s província de· Pernambuco, onde Na primeira vez achou · S. Ex. pliraeeP, achou· 
se conserva a tradicção da actividade e zelo do no- razões para exprimir-se no sentido de reconhecer 
bre senador oa defensa dessa lei, sob cujo regímen que oo projecto havia, em geral, medidas beaa, .acei- . 

. o p(liz em mais de um quarto de seculo viu as suas taveis; toda censura recahia priaci~lmente no q. ue 
intituições consolidadas, em vez de serem incooipa- faltava ao projecto e nio. no que elle coat~m; e 00 

.. '· · Uveis; pur ella foi a t.rdf'm m:aatida, sem que se entretanto o aenado ouv1u como o nobre senador 
·· ---·:podessem accusar abusos e excessos contra a liber. hontem c .• ncluiu o aeu importan&e discurao, amai• 

' iiad~ senão tambem porabusoaeinfracções A mesma diçoando todo o projecto por defectiTo, por meao1 
lei. ,J!;mfirn, Sr. presiden&e, alo. volto a esta ligeira dijno, J.or iocapaz;e até, me parece, aenhõrea, decla-

. observação, senão para demonstrar que o eepirito rando alta e.aolemnemente que despedia-se da dia.• 
.que anima o nobre senador nesta di&cussão, não é cussiio, que nãomat.-pnstan atteação ao 'rojecto1 aquelle que era para desejar; S. Ex. 'llão. so despoja quee lle e o •eu lado não não lhe davam importancla 

· do fermento da paixão partidaria; não considera alguma; 11 reseavàn-se para ao ponir f.zer a ver
esta lei, como era mister considerar se, uma lei cr- dadeira reforma. que o paiz reclamava e era para 
ganica para servir á boa administração da justiça, e satisf~zol·O f · . 
não lei politica, como S. Ex. a qualificou a anda Ma11 S. Ex não se descuidou c' os intereasel parti-
boatem. . darios, o 11irida procurou explorar o mesmo projecto 

S. Ex., no entretanto, \',Xprobrava ao ,:coverno o ser como arma de oppoaição ao IOTOrno, figurando um 
inexoro~vel, visto que, não cedendo á trunsacç_ão 111- antagonismo entre as emendas offerecidas e o tra· 
guma, I'Cl'ellia o concurso de todas as cpioioes du balbo da camara dos deputadoa, simulando confiicto 
(iaiz, _para a melhor organisação judiciaria. E é a de opiniões, uma luta em que não tinha o governo 
respeito de um tal projecto que S. F.x. póde avançar razllo, visto como procurl&V8 taanar peior o trabalho 
esta proposição, quando nelle (não me refiro á trans- da camar11, · · · · 
acções por 1nteresse de aliciar votos que não po- Já disse e repito, Sr. presidente, é dt.Lalde; o 
diam ser conscienciosos), se contemplou com neu- nobre senador não r-óde abalar o apoio com que 0 
tralidade ou inteira impucialidade o que devia ca- go··erno conta da parto da grande maioria da ca
recterisar .uma lei semelhante, sem ·se attenlar de mara dos deputados. E' com esse apoio, e animado· 
modo algum a into1esses parlidarios de um e. outro pelo espirito que sempre sustentou o parlido conser-

'.>··~,. .~.~';1 
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vader em todas as épocas, que o ;overno conta lenr 
a etreito esta reforma, Nas suas emendas não preju
dica nem altera o trabalho da camara dos d!:!putados; 
procura harmonisal-o melhor; procura desempenhar 
aquella parte da obra que nos é ericarrê8ada,- de 
examinar e mesmo tralialho e sobre elle emlttir 
noseo j~izo, razen!lo-lhe.;as emend_as co~ve~i~ntes c 
que mereçam e alcancem a ampla e 1nteua acel.: 
tação que ·o governo ~onta achar na maioria da outra 

ca~a~~·., logo apóz os prelimintm!s ao seu (Ílsciírs"O, 
e par~ demonstrar que a~ indi~ções propostas por 
parte .do go,r!lrno .emJI1)1orava~ .o...,.t~ab!!lho,da ea.,
mara, observou ·que mlll!riin a d•sp'ti"s•çlio ll"Cel'cil 11o 
habeas corpus, unica que em seu conceito avantaja· 
va-se, flcava nutliflcada em grande part 3 pelo 
art·. 14 § 2, que assim dispõe·: . · · 

u Não se po:!erá reconhecer constrangimento na 
prisão déterminaàa por despacho de pronuucia ou 
sentença da autoridade .competente, qualquer que 
seja a arguição_ .contra taes actos, que só pêlos JDeJos 
ordinarills podem ser nullific8i1os. » . 

. ~ S. Ex. sustentou . que esta disposição nu\lificava 
em ·grande parte a tutelar garalitJa do habeas-corpus 
por quanto excluindo-se a sua applicação aos casos 
de prisão, determinados por virtude de despacho de 

. pronuncia, ficava um. campo vasto para grandes 
vexames- da prisão arbitraria, sem que valesse ás 

· victimas o recurso do habeas-corpus desde que sol
Cressem o constrangimento a titulo de pronuncia ; e 
isto, em contradicçii.o patente á jurisprudencia dos 
tribuna'es que em casos an'alogos tinham por vezes 
concedido soltura a presos Jlronunciados. E para 
~roTa trouxe o 'caso :acontemdo a V. 'Ex. ·mesma, 
Sr. presidente, quandO AlCanÇOU dO SUpremo tri· 
bunal de justiçll soltura por oriiem de halieos-corpus 
·contra a prisâo determinada·por uma pronuncia de 
qna fóra victima. · · . 
- Ora, senhores, o 4!Xemplo que apontou o. nobre 
senador demonstrando o ex0rcicio da jurispru hm 
·cia dos tribunaes e a grande conven1encia deste 

- meio _para corrigir o abuso _da prisão arbitrada, na 
espOCIC acontecida ao nosso digno presidente, não 
~rocede nem d4 argu:nento contra a medida t~roposta. 

. Porquanto se S. Ex. attendesse. que tão sdmente se 
resalva ·a pronuncia pela autoridade competente, 
em juizo competente, respeitando-se o acto legitimo 
da autoridade jriaicia-ria, o qual nlo póde ser alt~-

. rado ou corrigido . senão pelos meios ordinari1.1s, 
para que se gun'de a ordem judicial, evite-so o•tu
multuario nos processos, e com toda regularidade e' 
segurança funccione o .i uiz competente, ~- Ex. bem. 
reconheceria que dest1 regra era exc1u1do o caso' 
qae cito!l, no exemplo do haheas c"rpus, que o digno· 
president:'l desta casa naquello. · época requereu e 
olcançou do supremo tribunal de justiça. S. Ex. ora 
entã() desembargador com exercJCio na relação do 
Rio delüneiro e tinha sido pronunciado por juiz mu
nicipal; ora, S. F.x. gozava do privilegio dofôro como 
desembargador, ainda quanto nos crimes communs, 
e portanto não era o juiz municipal competente para 

·pronunciai-o: o sou. despacho não podia ser acto 
res{leitavel e \esitimo. Em taes circumstancias, no 
reg1men da disposição que é proposta, teria qualquer 

deaembargadur o direito de requerer ·e conaeguir a 
soltura P,Or ·ordem do htabella·corpus, visto como se
ri, muuf~osta.l\ illegalidade da prisão pela incompe
lenci&,;· tlo. juiz ~ue de·cretara a ·pronuncia á qual 
faltliv4 toda a vutude e força moral para fazel·a 
manter e acatar, até ser corrigida pelos recursos 
ordinarioa. · · · 

o sR.. FIGUEIRA DB MEÍ.io : ..:..:Apoiâdo. 
.. , g Sa. Hl,Nl,ST,!l.O DA lUSTIÇA: - E, senhor~s, .Pare
cla-me lmposs1vel-dá. -parte de qualquer Junscon. 
sulto desconhecer que nõ.o _p.Sde-jama1s ser conside
rada .P.rif!àO Jl !esal !l, de~n~~ que so_~re O !~O I ro

'ftUDCUldO em JUIZO 'Comp'et811~ por'actó leg1l1mo da 
respectivaautoriJade; qualquer_proeedimento havido 
em contrario no paiz e ainda deliberado por tribu
nal superior, não ftrma jurisprudencia, não passa de 
um atiusó; e para corrigir abusos taes, é que se 
torna. tanto mais necessaria à disp,,siçõ.o do artígo 
arguido. -
. Senhor!cs, oude a setfurança e regularidade. do 
procedimento do juiz cnminsl dosde que· se der·tlssa 
extens~o ao emprego do hq.be~s corpus tl'anstornado
em me1o de reprovar, prllJUdlcar e borotlhar·fodo o 
processo? E na lei-do processo niio está pauta'io o 
modo e methodo regular, uniforme, com ·que' t>llà 
de\"e ser instaurado e progredir? Póde-se admittlr 
que o juiz superioT, defirindo a·uma petição de parte, 
delibere discricionari'amente e contradiga 'a olira tio 
juiz competente encarregado ·da (ormaçilu dn •culpa 
e que leg~lmente •procedeu, e co~ovêneeu-se de 'que 
pelo menos havildndicios vehementes ·contra o -in· 
dividuo oJUe pronunciou, e que devia ser obri~ado il 
prisão e 'hvramento ? - · _ 

Como, sem ·transtornar a ordem do processo 'e · 
nulliflcllr ·a ·mesma autoridade 'procé!!ill~te, se po
derá admittir ·a faculdade •árbitraria da coneesslo do 
l&alleas corp.us, em c.ontrodicção do legal '~espacho 
de pronunc1a 'Pro fendo ·pela mesma autondade:ju•· 
dicJaria'competente? ·Nií.o é a simples sol\ura do 
preso,• porém ainda a reprcivPçi.o ·e condemnaçlo Uo 
proeedi;neuto da autoridade competente que lept• 
mente processou. Se a sua decisão foi menos jul!ta 
ba recursos ordinarios, ha .juiz superfol que, ·t'i)'
mando aonhecimento por via do recurso ·11roprfb • 
deve corrigir e decidir: nunca, porém;· em câso tal 
de manifestll legalidade póde caber .a interferencta 
da extr11ordinaria decisao superior, Ião 'sómenie 
aimissivel e legitima contra a prislio illegal. 

Senhores, ~uaJito ás prisões arbitrarias ha· que 
not,r: 'a 'vict1ma sofYre um vexame, porém' o·pu
blico um graade escandalo; e a ordem de•h·d~lia 
corpus nã·o tem unica e exclusivamente P• r ftm aca· 
bar com o vexame; da victima, mas tambem dar sa~ 
tisfaçno · ao publi~o escandalisado. Quando um in~ 
'dividuo está J·reso por vhtude de uma decisão de 
pronuncia do juiz· competente, poderá ter sido· pro
nunciado injustamen·e, como tantas vezes terão 
sido ·condemnados definitiVamento muitos outros; 
porém, nem o publico· tem de escandaliser-se e nem 
faltam os recursos proprios para corrigir-se a injusta 
decisão .da pronuncia. ·Emquanto, porém. ~ubsistir 
o ·acto· legal·da r utoridade competente> cumpro1res· 
peital o e mnntel-o si ct in quantum, assim como 

' . 
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.permanentemente/lceita-so o:oaso julgado em ulUma . Sr. presidente, nio era posalyeladmiitlr.le.:nem . ··: .. O-:~.·.r.~.~t .. ~_:.· 
,.nstsnoili por t8rmina:nt.e~decisão, ou sentença defini:· nunca'o loi, mesmo Des80s paizel em .queo Atl6.CIIP . c."'· 

t!~~~=~:~:::u~mf.r~~:.nE~~~:~i~[~~ ~:;;!;sr: d! ~:"f~:l~:'e~ra~ .:n1: :-.s~:::~~::~;: :!~:;~d1:C . _'~."~ .... '.".'~.'.~.'.:.~.'.~.-,'.',:.'.·.L,~,~.~~ 
autoridade judlcia •. Orl', quanto ao que é pronun- exerce esta faculdade discriciunaria tem.,eraéfa ~lo .' ..., . 
,m.ldo. pela autoridade competente, em Juizo compe- conectivo do htlbttu-oorpuB, que IA o juiz supenor. c 

·tente .. manilestamentese não está em tudo e por decrelasse a .soltura por 'ordem de htl6Ba.~corp,,!.. ·;·<~V~ 
.tudo ns mesma ordem dos condemnados p3ra loffrer quandO, averiguando o caso, recon!tecesse _~ reo . c.>'ff 
a detençlio, estA, legu.ndo a lei, por emquanto regu- estava preso por ,mtade de decleaoda alltondade _·:.::2:.:~,~t: 
'larmen&8 detido e' :mnguem, póde seescandalisllr. competente, que formAra-lhe. a culp.em.,roce.so~ ••. : ·.~:;';.i;.:·"~' 
Os meios' que eUo tem; separá dessllllravar,pedir envolvido, e em consequencla determinara I priaao.~.. '::. ~;;-~ 
n"aração de uma injustiça que porventura soflra, : Sr. plesideate, o nobre ' senador ·paslolLa.f/lzer ."J:~Si, 
estão cBnsignados:as lei do procasso, são OI recursos um parallelo. entre o projecto que ,veio da camar. ' .. -"::;é"'-' 
eompateritel que nãodevem ser~r.teridos. sem c.~. dos. deputadOs e as modüJeaçõel'~or.mimpropoltu· ,:.;:;;:}t, 
bir-lIe' no tumultuario, por qualquor outro' meio' e aceitas pt;'llaillustrecommlnão' de lepslagão. . ~"S} .. :;..., 
violento e excepcional. '" " S. Ex. quiz demonstra! que· tudo quanto era indla.do " ;·?:';.:.:;'"il 

E a·gora, Sr~ presidente, attendo·se para o todo tendi" a peioraro prOJecto, ~raando-o m.noFlib8~. ·~:.,!;;if 
do .ue esti.proposto neste .mesmo 'projectoe deve ral. Ora, devo.logo.declarar;·glohouve da minha.·.· "~~~ 
ler considerado como materia correlativa,attenda-se parte. o proposlt" defazer ostenta~o .dellberallsmo.· , " ,:i;'i;':t
".ara asprevldeiltes diSPOSiões acerca da formação Dem.o desejO de dar-lhe arrhaa, nio;. eu, Sr. preit- . "'~;.':~'; 
da culpa epronuacia dOI r os, não mais processado dente, como. já diase,despojei·me de todo 8spiri&cv .. ~':~; 
por qualqullr 'Iubdelelllld , porém esclusiYalDente depârüdo. não ilttendi senão para o .sp8ciaheni... '~:;\;:~E 

. pela .. /lutoridadejudlciarin, devendo. a: pronuncia viço da adminÍBtraçlio' dl'justfça. Nas.iDdicaçóel·gue . .': .. ~:;2!; 
pelo menos ser confirmada pelo juiz de direito,· juiz Oz s6 tive em vista melhorar,qua.to 10Ise·poul1.el .. · :",;.~~ 

. perpetuo; visto que a formação da culpa em gerai a administraçãe da justiça para. Cf ~an"e_ftui,dlr.que ."(:;1'1; 
8 obra do juiz municipal,que,. no caso depronun- ella seja o' que deve de'sllr, o escudotutelat'do"idtoo ..::-;:;::: 
cia, lujeita immediatamente, Jlor via de recurso ne- Nitos individuaes,a salvaguardA da innecencie.,.p::,·,::,.2;':;~ 
ceslario; a' sua decislio -lO juiz de direito. Assim, melo ·seguro da reprellsão de erimils; dando-ae:e..>,,?~' 
Sr. presidel1te, aespecie da prisão deterlllinada por tudo e por tu~o satisfação A 'sociedade neste impor- , .. : ... ,:;;"~ 
despaeho de pronuncia é -pelo menos decisão de um tante ramo de serviço publico. Foi neste intuito: quã, ... :: ;\~ 
juiz lIe direito, quando nlio fôr do tribuD,.lde 2" prl'puz as modificações aceit~s;:' 11' p'or ~Dto ,nlo - .,,"':. 
lnstaneiB; e a prisão decretada por juiz tão qualillc:a- era caso de se~ferir pelo 'paclrao do. bberabsmo, .• p,. . :>; 
do,nio póde .ser com fundamento suspeitada.de in- teRdido ao modo porlJué o. nobre senador "boj'" '.- '::_;;~; 

i::~V~d~u:~a tr~~~II:~~oos:;:~:~.gal, desde que for :~!e~d~~e;: ~:~~:::;ll:d~o apr:::::S::e:~~~::;'- :., •... '.'.:_:.,._.:-~:.;' ':--... _'.:.-.:.:.'.': ...... ~._: .. -"",~ •.. ,...~. __ ,:,~:~.~.'~ ... . Ondeo escandalo.plra o.JIllblico, onde eSlle vexa- senhores, não aceitava umatransacçlio ou cODcha.vo· > '::; 
me tyrannico para o réo' Em todo o caso, não era para ·dllr reciJlroca "satisfação á paixão política: Ale 
esta a espl'lcio que se.teve em vista qUJndo secre:)u um e outro lado; não, nesteassumpto ·grave,. I~"e 

. ~ tS!~\:!r~:~a~ti~:~e::~~8 ::?:~slderelDos esta~:!~::::N::r~~:cr!911~':~~~:~'!,~U:j~~~ç~~'~i~~;, .. ~'.-~_·~ .. '.-... -.· .. ~ .. ~.~ ..• F.~ 
questão muito discretamente. Pelo proj8c~0 se dá MlIlI, consideremos .08 pontos notados pelo nobre' . _ -._ 

·r~~ ~~;::le~S~~~:, ~~~~~~~~~,!:; a p~~~:~:v~~ ;~:!~~1eu~!~i:~u~:igl~~Op~~::=; :e=~=~o~r:~; . ..· .. :' .. : ... :~ .... ~ .... ;._.~.~.:.....:.·[.'.~,=.0.:<_·.: 
:ter ã 11Ia natural -limitação·.para que não se ccnver- as emendas devem. ou não ser, preferidas. "'.,~": ,_;. 
tesle em ea usa prej udicialt em meio de .damnar o . S •.. Ex. disse:·. Não são menos d.1 cinco 08 pOllt08 . , ... ,.;:," 
procedimant,) da" autorldade . compEltenttl encarre- capitlios.dlll·vantagens do projecto da camara. ·1 •• ,s.- .. , ,c:.'-.;.?; 

::~ ~~!;~:::,ã~ ~~~:.!::~té~::~~;~:~~~~ .!~~~ ~lI::r~ '::oj~:~('i:1I ~:~':.~!çad~~ 1e~~:J~: '~:a~ ·.·{~~tti 
está sujeito, aíóra o caso de interposição regular de melbor, ·ou períeltamenteas íllncções policia. dás . - !:,s.;l" 
recurso, á arbitrarià decisão de qUdlquer juiz, ainda' iudiciarias, em vista da seguiate disposiçio~o arbl. .• ':::;
o mais superior. Esta limitação é tão natural, que ~&>:. Sãoincempativeis os cargos.dejulz·municlpal' ·-;:-~i:R: 

. ::~: ~~ ~~~:::n:::J~s co~!~e::::~~ra PJ~sÕ:~t~!1~ :ut'd~~!~~~!sa! c~:-:~~~:l~~~~~fo~~~~õ«!:'~~~~:~ ~~ ";]~~;.~ 
·dada competente: não se concebe qtre possa ser. da: uE incompa.tivel ocarg·) de juiz. municiJlal 8 
declaradaprilão iIlegal a que manifestamente ,é substitutbs com o de qualquer autoridade poliCIal.'» 
prislo legal ulDa vez CJue o juiz competente· a de- Notou. S. Ex. que na emenda se Bupprimiss.·o 

:terminou em pronuncia. Aquillo que a aut.ridade juiz de paz, q0!3 !ieixa de ser incompaUvelco~.qual- . 
competente no ex~rcfciQ de sua jurisdicção, executa quer csr$'o POhClOI, quando a camar.; ponderando 
no que toca ao julgamento lJue lhe pertence (e até que o JUIZ da J)az era autoridade tambem'judieiaria, 
certo ponto sempre é discrlcionario) póde ser· in- dispunha q,ue devia ficar extreme o juizado de:paz 
justo, nunca porem illegal. E' manifesto o contra- do exerciclo de qualquer funcção policial.Sr.pre
senso de converter o habeas-oorpus em recurso or- si dente, é admiravel que o nobre senador trouxesse 
dinario para reforma daslenten§a8 da autoridade como argumento convincente, que 'pelo piojecto 
~mpetente. • . vindo da camara d08 deputados melhor saaUende 
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ao deaicferatum sobre o CJUal todos tinham chegado 
a um accordo, a separaçao das attribnições ju,ticia

·.rias dais policiaes, visto que·o cargo de juiz de paz 
era incompatibillaado com o exercici•J de funcçõ11s 
polici~ es. :. 

Realmente, Sr. presidente, é para estranhar que 
S. Ex., tão .sabedor destas cousas, não Bdvertisse 
naquillo t:::m. que co~siste o juiza do de paz quanto 
ao crime. como o codigo do processo o constituiu, e 
a lei de 3 de Dezembro ronservou, para deduzir que 
era essencial e necessariD que o juitado de .P•z fosse 
extremado de atlribuiçOes policiacs; que nao adver
tilse,por outro lado,que falhava absolutamente ara 
zilo da respectiv!l incompatibilidsdo entre o policial 
• o judiciado em relação ao juizado de paz; que, de 
mais, não attendesse ás circumstancias especiaes do 
nosso paiz, ao pessoal que nas localidades· principal
mente do intenor se recommenda para occupar todos 
esses cargos do juizado de paz e funcções:policiaea. 

-E', como dig'9, muito para extranhar~ -porquanto se 
S. Ex. •ttendessc para a natureza do cargo do juizado 
de paz como foi.constituido pelo codigo do processo, 
e ainda maatido pela lei de 3 de Dezembro, expli
citamente 'detf'rminado. pelo art. 65 do regulamento 
de 31 de Janeiro de 1843, devia reconhecer_ que o 
juizado de ·.paz de per ai encerra muitas attribuições 
policiaes e que, portanto, até seria um contraseoso, 
a. menoll que nlo se o transformasse, extremar dos 

· juizes de paz at&ribuições.policiass. 
Eis aqu1, Sr. presi!lente, as attribuições policiaes 

que foram conferidas pelo codigo do poces1o e con
servadas pela lei de 3 de Dezembro,. como se acham 
no art. · 65 do regulamento de 31 de Janeiro : 

«As attribuições policiaes dos juizes de paz con
sistem : 1." em fazer s ôr em custodia o bebado du 

· r1nte a bebedice ; 2. "• em evitar as rixas, procu
rando conciliar as partes ; 3.", em fazer que não 
haja vadios nem mendigos, obriganao-os a viver do 
honesto trabalho; 4.•,-em corrigir os beba dos por 
virio, turbulentos, e· mere~rizes escandalosas que 
JM!rturbam o socego publice, obrigando os a assig
nar termo-de bem viver, com comminnçiio de pene 
e .visiando o seu procedimento· ulterior; 5.•, em 
fazer destruir os quilombos e providenciar para que 
se não formem ; 6.•, em fuer corpos de delicto ; 
·'7.•, em ter uma relação do• criminosos para os fa
zer prender; 8.•, em avisar os juizes de p11z dos ou-

. tros distrir.tos, os chefes de policia, delegados e sub
delegados acereoa dos criminosos que eoubPrem que 
existem em seus districto1.» 

Taes são as attribuições que ainda tem os juizes 
de paz, que a lei de 3 de Dezembro lhes manteve, e 
o citado artigo expressamente refere. 

Ora, ó patente a incongrueocia de negaçlío de at
tribuições poticiaes a taes juizes, sendo o juizado de 
paz usim constituído, como devia sel·o, e ha razão 
pa~a que se mant~nham as que já tem rz-11\ do pro-

. pno carp;o. E. tamanha e tiio revelante é esta razão, 
que S. Ex. · disse no final do seu discurso « quando 
chegar a vez de fazermos 11 reforma verdadeira, ha
vem~s de constit.uir os juizes . de paz á ingleza I »' 
Aqut, S. Ex. equ1voca-se ·um pouco; porém, ainda 
rc ~onhecendo que S. Ex. não se referia lt origem 
dos juizes de paz inslezes, que sii.o de nomeação ré-

gia, e sustentando a oriB!)m popular, democratica, 
não é menos certo Cflle S. Ex. nllo só mantinha-lhes 
a amplitude de faculdades que já tem no civel e 
crime, como as accrescentava para decidirem todas 
as ((UOstões locaes nas rregueziaa. 

Portanto, senhores, aceitando o juizado de paz, 
como está constitutdo, ainda sem accrescentar ou· 
tras attribuições mais vastas de policia local com 
que S. Ex. manifestou qtle em tempo, quando fosse 
reformador a scú talante, havia de enriquecer o 
peculio do juizado de paz. bem se vê o con,rasenso 
que se daria em separar do juizado de paz attrL· 
buições policiaes. E em que haveria· ganho de causa 
para o serviço publico, ou ao menos em honra doa 
princípios? ' · · . 

Em difficultllr ao governo a escolha de homens, 
por assim dizer, propostos pelo voto popular? 

Isto a priori; agora consideremos seRundo as cir
cumstancias do nosso paiz. O que se alcançava de
veras com esta incomplitibnidade? Torna~: quatro 
homens de cada fre~uezia, quatro homens notaveis, 
distinRuidos pel!) voto popular, na impossibilidade 
de terem uma nomeação de confiança para delegacia 
ou ~ubdelegaeia de policb. -Ora, senhores, quem 
conhece t~ nosso paiz nii.o déve ignorar a pobreza de 
gente apta, capoz de bem exercitar estes cargos, 
principalmente na quasi generalidade das. nossas 
freguezias do interior. Como. poiR, ·em cada uma 
dellas excluir necessariamente quatro homens dos 
que sã!J, deve-se presumir, mais notaveis, mais dig· _. 
nos da confiança publica? E qu11la razão da reconhe
cida necessidade ou alta conveniencia de extremu;. 
se o judiciario do policial? E• para que o govern l 
alio exagere a acçllo que tem as autoridades judicia
rias de sua especial confiança e tambem de sua DO· 
meação com a grande influencia das attribnições 
pohciaes concentrando ·as importantes·funcções ju-· 
diciarias com a totalidade das policiaes é desta arte 
a1·mando taes autoridades com duplas faculdades, 
que muito poderillm embaraçar os rPcursoa dos per
se~uidos e como que afto(iíal-os na taboa de salvação. 

Mas, em relação aos JUizes de paz por ventura 
haverá o mesmo risco? E' o juiz de paz homem da. 
Romeação do governo? .Não é da confiança publica 'f 
Que razão póde haver que inhabelite o governo para 
aproveita l-o? Que rado para flrmar-ae semelhante 
caso de in.,ompatibilidBde, que muitas vezes torna· 
rá tmpossivel a nomeação do homem mais capaz, 
se não necessario, para o exercício das funcções 
policiaes'f 

Bem se vê, Sr. presidente que, considerando esta 
q tostão por todas as suas faces, não procede o re
paro do nobre sena·! o r, que serviu ·@e de um pretexto 
pua co11clllir que pelas emendas contraria-se o de
sideratum de l'Xtremar-se as funcções judiciarias du 
policiaes. E para que ·se conheça a verdade deste 
meu asserto, observar&i como S. Ex., dotado de ta
manha perspicacia; membro da commi~são de legis· 
lação, gue estudou o projecto e as emendas por mim 
otrereciàas, descuidou-se de ver que em outras dis
posições das mesmas emendas se completa, extre
ma se a separação do policial do judiciario : 

1." Pelo projecto da outra camara as autoridades 
policiaes conservam a competencia para a formação 

... 
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da culpa nos crimes communs, ·menos a· pronuncia. 
Todo o mundo ·reconhece a relevancia desta aUri
buição essencialmente judiciaria ·que alcança a ·do· 
terminação da prisão preventiva e que as emendas. 
propMtaB exclut.>m das·autoridades policiaes. . 

2.0 A fàcul•lade conferidll aos cht>fes de policia 
com perfeita jurisdict;:lo para formação da culpa e 
pronuncia nos casos do art. 60 do regulamento de 
31 da Jnneiro de 1842 pela emenda fica depepdente 
do confir.mação d11 autodrlode judiciaria. 

desta tnÍÚtuf~o, a imprensa, que é um .. doa esteios i 
em que se firma o ediflcio social, para ser liberal ; 
ou attenda-se para a ordem regular da administra~ 
çii.o da justiça; por bem do mais-seguro e.·racil d«rs~ 
aggravo do offendido : ou IIDCate·se por qualquer 
outra face ~ata questllo ;. ninguem dirá que. convém 
que o crime de injuria seja julgado com solemnida- · 

3.0 O j'ulgamento das infracções dos termos de 
bem viver e segurança continu!l pelo projecto a ser 
da ~ompetencia das autorida1es policines; nenhuma 
innovação alli se f<~z, ao que estll actualmente esta
tuido, e é que a autoJridt>de policial, que obriga a 
assignar termo de bem viver ou de segurança, com 
cominaçllo de pentt pecuniaria e dé prisão até certo 
ponto, é _lambem. competente para Julgara infracção 
de~ses termos, o t~pôra pana ·comtnad~~:. A-emenila, 
porém, reslringe-.bes a faculdade e. firma a compe
tenci:t ell.alusiva da autoridade· judiciaria para-o jul 
game·1to detlies·infNcções.· . 

·Senhores, · bast11-· apontar estas especies, para que 
se· reconheça quanto _pelas· emendas se n,antóm o 
principio. da separoção o a jtutiça da policia. 
· Ora, o r•rgumonto em ~ontrnrio do nobre senador, 
foi quúJti) a não se incompatibilisar o juiz de paz I 
A este respeito jA disse bastAnte para demonstrar a 
nenhuma proct•dencia da razão da impugnação do 
nobre sonador;'e ao mesmo tempo o quanto elle 
desattendeu nas emendas aquillo que verdadeira
mente mais concorre para a perfeita separação -do 
que ·é policial o di) jut1iciarlu. . 
· Segundoponto notado por S.Ex.:Juryem mataria· 

de imprensa. No projecto da camara dos Sra. deputa
dos propoz-se que todos os processos com refero·n
cia aos abusos oa imprensa fo~sem da competencla 
exclusiv11 do jury. A esse respeito, senhores, a in
novaÇão se reduz a que o crime de injuria paivada 
por imprassos dei1e de ser julgado em fórma de pro
c~sso polici'll, passando o julgament!> para o j_ury, 
v1sto como, qaanlo ás outras · ospec1es de cnmes 

dos, que. ainda mais eggravem o eseandalo ,da 
offensa e vexame do otrendiilo,. que se lhe -renove . 4:! 
soffrimento do. doesto sendo repetidas e ventiladas· 
em granife .co11egÍC'I' 88 phraaes ÍnJUrÍOBIII e CODSii!· •· 
tuida a .victima .fos insultos alvo das attenções, da 
multidão •. Em t:~l assumpto corra a ditc'usaio. em 
qualquer .sen,idó que . seja,· sempre é - vexatoria~ · 
sempre redobrando a offensa ao otrend1do. e nunca 
desaggravando-o devidamente. . · . . • . . . · · 
. Porqu~>nto, Sr. prelidente; · se',o réo tem a convie- ' /{~f 

ção do .auentado que praticou •úeconheoe no:jui·y; a ., .. 
severidade do juiz que deve punil·o~ .então desesJ16~ · ;;, \:~ 
rado, porque· está. certo da• condemnas:Ao, aproveita · _ ·,.· ·_._' __ :·.·_c~,·.= ... ···':. __ :·· .. ·.·.~-~:·,::· o ensejo para .um desaba.fo, irroga. 1njurias ainda·· , ·.:.. 
mais pungentes á sua victima; aprOTt'lta -so da i!~ ·. 
lemnidade do julgamento para vitirar,:a ~rete1to de . , · ~. 
defeza, com maia força o ferrão daiaj·una. ··Se, po.. ' : .'2ft• 
rém, elle conta com 11 benevolencia : do:jury, 'cpte. · ~· "-;EX 
não está adstricto a,. allegado·e provado, e que .com · . ... -,+~ 
as largas de juiz desprendido .das piovas diLe tira,, '"::'' . ..:~, 
e muitas vezes dá e tir11 com injustiça inanifos_ta,. ao .. ~.~~ 
ponto de com plicidade com .o me.~·mo téQ, (ou .figuro . : ·:.ç:-; 
a hy • otbese em que o réo reconheci! que o ju:z:y é · .· .y;,~ 
condescendente, e vae com elle nos Insultos f~1&p11 · · · ·,.::·~ 
ao accusadQr), entli'l bem se vê .• Sr. presiden.te, que . :-:..f':::• 
será. ·a pet·vert=ão de todas dS regras. do que deVa · .:·:..:~-:·; 
c0ns~ituir !l adm~nhtração da justiça e que cu 'ii pre , : ... ···-.r.'.:~.:· 
o ma1s possnel eVItar. · :· ' . · 

Que razão politica póde haver para ser jalg.ido . ·: :):::r 
perante o jury o crime de injuria privada impressa?· · '·· :~1 
E~ ~-ue um l'artido politico, que. pleiteia perante .a·· ... : .. :,~ •. : 
op.IDJao publica seu. s fóros, seus Interesses, seus. d1- . · -~. ~·.·.;·~~l 
reuos, pó de lucra r com essa capa de favor aos pra-.~: -. ,;:' :;;] 
guentos, aos ~nergumenos quo proouram a imp~nli'a · ·. ,c':~'.1 
para cuspir com escandalo, injarias e insultos indi- . ··::;;.,· 
vidunes? Eu não concebo, Sr. Jirésidente, que possa · · c · • . que se prt.>ndem á imprensa, já são pela legislação 

. acttsal da competencia do jury. Portanto, a dispo

. sição que. ·.~ot~ndi ~ever supp~imir-se, era que o 
· cr1me de lDJUrla pr1vada por trnpressd passasse a 
·pertencer ao jury, fosse especie para discntir-~e com 
·essa solemnidade ·e em grande auditorio, ct•mo o é 
sempre to:Ja causa perante o jury. 

Senhores, que interesse putiliéo, ou vantõlgem in
dividual do aggrava:lol em .sua honra pela inju:·ia 
impressa, póde haver com o declinar-se do julga
mento ·do processo policial '()ara o julgamento so> 
lemne '()Orante o jury? S. Ex. o disse: « Porque 
trata-se de aggravo ou offen!!a da honra, e isto deve 
ser apurado e decidido pelo. orgão da ofinião publica, 
e o jury é o orgão dessa opiniiio. » , 

havl'r. jámais razão .P~lit~ca em calo algum que . . ::,~:• 

f:~~~~I~~~~~~5~~~,E1~~- -.·_:-_~•-._-._._,_•.·.-.-. -: ... _-.-···.-.: .. ·.·.:···/·, .. ,-~~-·· .. :~!r=_.: 
demonstração do dolicto qne. nunca é j•stUJcavel -:-. _: 
e deve sem f·•lt11 de·1retar a condemnação. Não 
de~cubro que P!!Ssa ~avor ontra qualquer r.lizio · 
para dar azo á 1mpumdade exp·.ndo .peló modo .'c:-::J, 

O SR. VIEll\A .DA SILVA:- Quem tem verdadeira 
honra não se sujeit 1 á essa prova. 

Ó SR, MINISTRO DA J'lTSTIÇA: - Senhores, quando 
se considera, Dd cspecie de <!Ue se trata, o que é a 
injuria, o vexame do injurí:Ído que ~ade desaggra 
vo ; ou atte~da-se pelo lado politico á mantença 

o mais escandaloso a honra das famílias, os ca- · .,f. 
racteres . mais puro!', visto que sobretudo os ·ho- . . -;:;, 
mon.sd de brio . e de vergonha são· as victim11s mais . :~·~~~ 
senti as dessa especio de delicto, e incapazes de · · _ ·. I• 
pe~it:, desaggravo pela renovação do e~candulo e re- . .·. : ·•· 
petu;ao do attentado perante uma reumão (apoiados) ~, ::;. : 
vasta, e com a solemnidade do julgamento do jury 

. Não. descubro em que de q•1alquer modo os princi: ~ 
piOs hberaes possom demandar semelhante julga-· : '~; 
monto: f! se falia-se em nome de algum liborali'3111o r~ 
que tem 1oteresse de acobertar satelites difamadores . A~ 

.. ~ll 
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da honra privada, comprehende o senado. quê tolli- cisllo doa juizes cie. Cacto, eu não tm~uzer a pena 

· beralismo não pôde ser at~endido; nem é po~ivel 'declarada na lei.,, O art. 302 dispõe: (l.endo) "lul
que o no.bre senador fosse levado por sympath1a á 1ando-se na relação procedente o -recurso, JIOr nll.o 
scmerhnnte C!lUsa; contra a qual protesta a genero- .se terem guardado as formulas- prescriptas, formar- . 
sidade de seus sentimentos; nlío, elle foi sómente se·ha novo processo na subsequente sessão, com ou· 
fnspiralfC? polo !3tpirito par.tídario, em O.Pposição ao trosjurados, reme~ndo-se. para esse fim os autos 
actualmmisteno, ez-ofl'cio ao juiz de direito, quando aaccusaçiio tiver 

Terceiro ponto: A appellação do juiz de direito da sido por officio do promotor, ou entregando-se li 
decbliio do jury éincompativ~:~l com o'indoledo jury. parte interessada, quando.parlícular. » .:. 
S. Ex. notou que o projecto d11 cam11ra ·4ispõ'l o O art 303 diz: (Lendo.) .acNo caso de imposiç&_o 
seguinte : (lendo.) · . de pena -que não fór a decretada, a relaçiio,. refor;. 

« Subsiste a appellaçlío do·§ 1° dl'l art. '19 .til!. lei mando a senteaça, imporá a pena que fór correspón-
de 3 . de Dezemtiro do 184:1 · sóment'3 nos crimes d_ente -ao .delicto. » . · , . . . 
inaftançaveis, e. ainda nestes nl'lo terá logar a Ora, q11aoto áquella outra aspecie do art. 301, em 
appellação· •e a'·decisiio do jury fOr absolutoria e que é determinada a appellaçao «quando o juiz de 
unanime •; e· que a emenda -proptsta pela illustre direito não o~~e conCormu com a decisii.o.dos juizes 
commiasão diz: ac A appellaçlío do§ 1• do nrt. 79 da_ fact•J», no mesmo codigo não se deu desenvolvi
da lei ·de'3 ·de ·nezembro de 1841 -só tem ofteito sus- manto especial, ficando na regra 1eral. de appellaçlo 
pensivo quando· interp:>sta .de seuten§.t absoluto ria pela- parte interessada: subsistiria, portanto, qual
·ao accusado de. crime inafiançavel, e nflo sQndo quer ~ecisão discordante_dojuiz~ de direito,,senã.o 
unanime a decisão do juey I{_Ue a determina. Fat- fosse 1nterposta appellaçao, e, 111nda aendo e pro
tando gualquel'· destas :aoridiçoe~, tãll sómente 1erá vida pelo tribunal da rotação, era ordenado. outro 
reoebida no e~eito devolutivo. • . . juts.,mento por .j ury -difterentA, . e BBsim · e·m .todo 

S. Ex.. est11.beleceu .como principio que era incom- cuo insubsistente .o primitivo julgamento do jury. 
·pativel a.indole e natureza do jury com a.restricção Esta especio, porém, acde nii.o se conform<~r o juiz 

, de uma appellação interposta pelo juiz de direito; de direito» limltou e regu'ou 11. lei de 3 de D<'zembro 
· ponderando que se a camara uao derogou absotu-. no art; 79 § 1 o respectivo regulamento, estatuindo 

tamente tal rest1'icção que a lei d•l 3 de Dezembro que o juiz de direito, quando reconhecesse que a 
pozera A instituição do jury, · tto menos tinha dado decisão do ~ury era evidentemente contraria 4 ver
em parte ntisfaçlio attenuando-a com resalvas. dade que se manifestàra no debate, no caso uoicó 

Ora, a este respoito, Sr. presidente, cumpro en- de iajustiça, em lu"Z de evidencia, appellasse. Tàle 
trar em algumas considerações para melhor se com- a appellação de que tratamos, e que, cúmpre.reco· 
prehen1er, se ao nobre senador assiste razão no que ohecer, jà tinlín o seu assento na ampla d1sposiçiio 
expende; se póde haver conveniencia em derognr-se do codigo do :P,rocesso. . · ~ 
e~ a't!_soluto a appellação do juiz de direito; se o jury, E, Sr. pres1dente, desde jA notarei tambeln em 
prtnclpalmente como é no Brasil, comporta· ou ex- relação á outra observas;ão que fez o nobre senador 
clue qualquer restricção; e por fim q••al é prefe quanto á appellaçii.o 1nterpost:t pela parte ou pelo 
rival: a emenda propostà prla illustre commiss5.o promotor publico, que era disposição do codigo do 
ou a disposição do projecto da camara doa Srs. de- processo e <ie nccordo com os princípios de que. 

· putados. · · · nunca se prescindiu, equetnntoimportamcomo mau-
Senhores, 0 que é 0 jury no Brasil todo 0 mundo ter a ordem e regularidade do procedimento judicial, 

reconhece, e 0 legislador ·de 1833
7 

durante 0 so· que evideutemeute deixa de ser legitimo desJe ,qJ19 
vorD!J regencial, em qu~ 0 principlo democratlco é inquinado por nullidadt>ssubstanciaes. Nãoca,be' ~~ 
dom1nava ou t1nha ganho tal extensão, tal valor, e razão revalidar aa deoisões nullas de absolviç~ó.pe.la 
Qorescia, que realmen. te com _razão 09 liber;.es que simples consideração..de que o réo absolvido naoé res
Fe p1·ezam de h d fi · . · ponuvel pelas nullidadesdo S•:U julgamento, que em 

. . co erenCla, e rmezll em S!!US prmct-. todo casa deve. subsistir. a. inda reconhecémdo-ioie .o J'los1 lnTocam sempre essa quadra. como 11 sua ., 
quaara aurea, ·e consideram 0 codigo do processo processo e a sentença eirados de nullidadas sllb:-
legislação d!lquell~ époqn, um monumento ou pa~ stancialils I · · . · 
drao de glor1a do hberahsmo nas adoptad~s regras Tal foi a ·lbeoria que S. Ex. apresentou,. e. queria 
da ad!Jlinistração da justiça. criminal, em resguardo que nós a aceitassemos .como .ma teria Jiqulda, .,e. a 
dos d1reitos. segt1rança e liberd'lde individual· 0 mais convinhavel, . 
legislador de _1833, digo·; bem assignalou 0 ;eu Mas, voltemos á àppellação,daA,spccie do art •. ;79 
p~nsamento ácerca do jury, e dnquillo que necessa- § 1 em que o juiz de direito. faz a funcção de pa~;t~. 
r1amente devia ser CO!Dprehendido para a justa res- interpondo aquelle recurso. · 
tricção, e correcção de inadmissíveis decisões· do Vê-se pelo codigo do processo, ;aind,, naquelle 
mesmo jury. tempo em que as idéas liberaes ostavam em todo o 

seu opogeu,.o conhecimento que os nossos maiores 
Eis~aqui o que dispõe o :~rt. 301 do codigo do pro- tinham do que era, do que não podia deixar de ser, 

c~sso: (Lendo) « Das sentenças proferidas pelo jury, e effectivamente é o jury, principalmente em nosso 
nao haverá outro recurso seoãól o da appollllção para paiz. Entenderam que dflvia haver recursos e provi
a relação do districto, quando não tiverem siJo dencias para que fol'.llom corrigidas·escandalosissi
guardadas as formulas substimciaes do processo ou mas decisões. Não era possível descanMr ·no .,e. 
qWlndo o •juiz· de direito não se conformar com a~de- rediot' ··~Wsse orgão da opinião publica, .• a~gundo o 
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denominou o nebre senador, como se sempre, em O Sa''! FJGUBIRA 'DB MaLLo: - A pratica a1aim ·o · .. :~~~ 
todo o cuo, sem contrasto fosse a e:x:.,ru~lo fnfal.: demoastra. .:; ... · . . < :::~ 
livell· soberana e omnipotente que i:tecidi~so das o· sa. 111ior1sTao 'DA tóir1ÇA :-·Ora, senhores. ,_. ~:-- --
abao viçôc.>s. · · · . taes eram en&lo 111 circumatanciu do-paiz, 18 &aea- ·-:"<~r-

E, senhores, não se· tinha em vista tlo sómen'te ainda lilo, e em qunlquer tempo, nio se . póde . pru- · c :':~:~~ 
oa c.asos de injusta c~ademnaçio, tinha-se tambem cindir de um aalutar_onecessario correctivo ás'inju1-· .. ·-·-~_-._-.,:~---·-~-~--.'.:.~_·:~_:_-~.-. 
em 'fista a justiça dos julgados, repelindo absolvi· &11 decisõea do jury, que não !alta ao mesmo jury __ · ._ -·~ -. 
ções injustas e elltlandalosas, que importam iguill- iogle~; se em maior escala era a da espoc;,~e: em ., - :.~. 
mente condemnação, confirmando atténtados contra quest.ão suscitada pelo codlgo do processo,- e fo1 coo~ · _;:,_~._...-,; 
os quaes_ .ped.. deaaggravo a parle offeudida, que s1gnada com muita reatricção e providencia a 118 .lei --.,_.;_-,_····o~ 
tambeln de!t~nde-se porque soffl·eu e tem direito A· de 3 de Dszembro: se na emencla da Ulustre com;.·_·': · , .::'l·•>.ifi 
~eparaçto·IJua a lei lhe garante e o juiz é obrigado missão é ainda Ceita uma equitativa limitaÇlo quantó· ·· •• : .. ;; '~~ 
a dar,,apphcani:lo a lei. Os meios de correcção, JlOr- aos atreitos suspensivos da execução da sentença de" _:. • ',·~~· 
tan\0, foram ·escabelecidos por bem de regular e bOa absclvição' como admHtir.as tbeoriaa clQ_.aobre ::lé•'.:-: •.. "".:::::r;3 
admini1traçloda justiça, para que sempre acertasse, nador, e entregar aos azares de qualquer:decido do·-·· . _:;::~, 
quer absolvendo, quer condemn'dndo.· jury os mais ~ltos interf!S&es da soci!'dade; .. uado. · · ._ ~:~,;~ 

-. Nio podemos encarar com vistas de falso libera- ~~gf;fe!lmpunJdade; ou amda a- tyran_nwas~-~ndem~ _- ·:<:·_;C"_~~-_. 
lismo esta queatão; sómente no s'3ntido de. evitar · · - · -- .. * 
victimas de perseguição, condemnações injustas; . ortanto, 0 q11e .foi proposto pela camàra él.,.-•••. · -"::·..,.,." 

·devemos encarar como cumpre a necessidade de Sr.. deputados não o;e pareceu cooveoiente, porqu · · • ':-1~ 
organisar 88 a Rdminil!tração da iuatiça 'JJe crime, era em parte deJrogação_dessa especie de_ a '-fie __ ílla~o, · · . ·- -:x:t' 
impsrcialmeole e com a . maior regularidade, escu~ em tantos casos necessar•a;e ameema ucepçao que fez 
dando todos -os direitos,.dando satisfacção á socie- a camara dos Srs. deputados; nos convence ila na• . 
dada e á parte otl'endida, condemnando justamente cessidad~ de manter a regra, com.applicaçb 6 todas 
o réo, porque é tambem escudar a. innocencia pre- as especles em que com a mesma segarc~nça .devem 
vinir a repetição_ dos delictos.. ·: ser julgados os respectivos tóoa. Porque razão o juiz 

de . dareito, convencido da injusti~ da decisão una
E, 'senhores, em vista das notoriu circumslancias nimo do ju,ry, poderá pOr em questão o ~scandalóso 

dó paiz, póde o nobre ·senador com ve~dade dizer julgado, e _provocar que seja o eaao submettido a 
- gua.ojury entro. nós-e esse nrgão da· opinião -PU· novo jury! Por ventura ctesapparece o escandaloso· 

tilíca, lão seguro, tlo ioabalavol, tão·· iofallivel, attentado d3 injustiça evidente, pelo .fac:to, ·ainda 
'Có~qp é na_Inglaterra, pelo caracter daquelle povo, mais. escan~aloso\ de ser per·potracto :seQ1 descre-
pelo·seu· adiantado -estado de dvilisação, como é em panc1a pelo JUryY 1 . : _ 

"todos os outros Estados civilísados íia Europa, em Senhores, em todo:: os crimes·inaOan"'aveis, aaii·m· _ 
circumst.rncias tl'lo diversas do Brasil e que no en• " 
'treül.oto lá não deixam de ter correctivos y -Nós que comt>. nos afiança~e~s, _a administ~açio da juaUqt 
~onhecieDios 0 nosso paiz, 0 quo é 0 jury dlls cida- deve acertar, as áecJsoes devem se~ JU&&as; e. quando 
des,'villas e Jogares do interior, podemos com todo se reconheça que injustisliimas aio, -quaado coma-

'di · fi d 1 · 1 d luz da evidencia se deruonstré o escandalo de.:uma o -- eernJmento e rmeza e egls a or empenhado absolvi<'ão ou condemnação, cumpre que h&ja .um 
em prover a esse importantíssimo serviço, assegu- correctlvo. Quando ·o·J·u..., e consiituido em coàdi-
-rando ao povo brasileiro recta e salutar administra- -, 
ção de justiça no criml', podemos descansar na aa- ções que nós não podemos deixatda re~nbecel-o, 
'tóno'mla do jury do Brasil. 0 rlizer que elle, em attendendo .para o estado seral do-pafz, nao ao pdde 
c:a10 algum, ·precisa do correctivo da appellacão;; deixar tantas vtozes &I mercê ou da lperancia •. a 

--que 'aquillo . que entfnderam os libera as -em 183S me1mo da· com Jilicidade, ·a ·decido tarminaw-:e 
por'·necessario, e·qUe'estA consignado no •codlgo do fiolil de suas decisões sempre proferldadas·nm.a 
processo, deve ·ser apagado, e cumpre rroclamar a miníma responsabilidade. --' 
olnblpotencia'é in!allibilldade do juryY o SR. FJGUBIRA 'DR MBLLO·:-=Nos crimes pubUoo-.. . __ :.,.'(.;i~'i-

··Senhorés, fa\lo com oxperiencia, porque por . 0 SR, IIINISTI\0 DA lUSTJÇA : ...;.Nlo JIO 'rata SeDio---· ---~ :_--:··_-._._:_·_,··.-__ ·--.-.·:_,'.~c;··_·.-~,-.-~ .. _:,_:;:;"_[~:1·_' loDIU annol fui presidente do jury, e devo declarar dos crimes publicos. · · : . , . · .: >-'' 
que, não em logares mais retirados, menos civili . Mas, seraliotes, a appollação ainda é uma garanlla ·. """"' 
sados, porém, em principaes,e b~m notaveis da pro- para o bem da justiça, em todo .o.aenLido. Asalm, -.-~:;_.,; 
vi~cia ilo Rio de Janeiro, quantas vezes alegrou ao como a decisão céga de um jury .ignorante póde aer '"::·-"" 
publico, f~.i aceita com mani'festa e bem pronun- no E-entido de·innocentar o crimtnoso,.póde &ambem .. ~.J2.}• 
ciada popularidade a iuterposição da appellaçiio de 11er no sentido inverso,de •acriflcarumionocente ·que -- -
sentenças do jury, Ceita por mim, então juiz do di- tenha achado razões, docúmentos e meios .de lazer · •:·?i 
reito, submeUendo ao tr1bunal de 2• 1nstancla uma •brilhar flUa· innocencia perante o jury. Não se oppo- .... ,:_~11 
injusta decisão evidente: mente determinad'a ~elo· po- 11ha que percorreu uma instrucção do processo, for- -· •-i.l 
derio de alguem sobre doceis juizes de fac lo. Quan- mação da culpa, em que elle tinha· mil meios de pOr :.>~l-' 
tas vezes reconheci que essa racul·lade do juiz dei •n 1tmpo,. de :demonatrar sua innocencia; tantos casos · -~ · 
direito appellar, pOr em ·questão porante o tribunal! ba, •senhores, eu1 que ~ó na ultima hora podem ,, __ ::~_-··.· 
de 2• instancia a decisão-'iojustissima do· jury, era! appnreeor e&sas provas e os meios, que faltavam. até · · ··' 
bastante .para·o conter? ; ·então. A: disposição é geral; qualquer que .seja. a -,~ 
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deciafio do jury, evidentemente injusta; o juli de di· 
reito, com a mesma faculdade, nlo a assella senão 

· com a condição de reCerilll'áo tribunal superior,ao 
qual dá por escripto as suas razões e demonstra a 
injustiça de tal decisão. · · .. 

Até· mesmo, Sr. presidente, ha nesta megida como 
que uma disposição muito coherente com a digni
dade do magistrado. · Seria por certo afrontoso, 
caberia grande vexame ao juiz cnnatiluido na inde
clinavel necessidade de· homologar decisão eviden· 
temente injusta, não poder protestar contra ena, c 
prover de meios para que os fóros da j ustJça tenham 
ilesaggravo. _ 

Não vejo, portanto, que, leiJi&laodo-se nas actuaes 
circumstan·etaá notorias, b&JB conveníencía, .caiba 
em· razão· de rogar um recurso ~ liás em mais larga 
escala, reconhecido por necessarío pelos homens de 
1833 que não eram suspeitos de professárem prin-

. cipios destacados do verdadeiro liberalismo. . 
Agora; quanto 4 outra appellação interp_osta pelo 

promotol"·OU pela parte accusfldora, S. Ex. entenie 
que em ·caso algum nunca deve ella determinar a 
renovaçlo do processo no sentido de se submetter á 
novo julgamento o réo que foi absolvido, embora se 
reconheça que as Cormuli)S suhsLnnciaes do processo 
não foram guardadas. Isto, Sr. presidente, realmente 

. é para pnsmnr; não acho out~a exp• esEão, e até, se 
houvesse razão relevante que tal requeresse, era 
para se revogar inteiramente semelhante espec1e de 
appellação; era coherente manter-se a omr:aipote·n· 
c1a e infBUibilidade do jury. 

Ora, senhores. quando, em que tempo se entendeu 
que, embora reconhecidas nullidades substanciaes 
de um proc~sso, sll fizesse .obra por elle, isto é; que, 
absolvido um réo, sua absolvicão esttí. segura e in
fallivel, .J)Orque nullidàdes subsíanciaes do processo 

· não a podem prt>judicar'? 
Para demonstrar o desace1to do semelhante theo

ria, basta .esta sim~les ponderação. S. Ex. por este 
modo considera a innocentação ao réo, esse trium 
pho de um acto illegal, uma .acquisnção tamonha 
que deve preponderar sobro tudo I que o beneficio 
de um rêo que alcançou absolvição, talvez p;:,r causa 
e unicamente por .causa da preterição dJs for
mulas substanciaes, vale sobretu·1o quanto deve 
constituir a legitimidade do verJadeiro J-rocedi 
mento judiciario l que a lei do processo criminal é 
uma cousa dispensava\, não tom significação nem 
valor; seu desrespeito, sua infracção não inquinam 
os actos que foram praticados no sentido de absol· 
vição l . 

E não attendelS o nobre ·st>n3dor á cunsequencia 
inCallivel· de uma semelhant':l inversão de todos os 
principias, o é que, desde que se houvesse por fitme 
a absolvição do réo adqnirida com um falso processo, 
com um informe papilorío destituído de formulas 
substanciaes, nullíficalla moralm':lnte ficava a lei 
que o prescrevera, e logo praticamente seria das
presada. Senhores, que acerto, que consistencia po
deria haver em se guardar, como cumpre, a ordem 
do processo para osdarecer e pôr bem patente o 
facto com suas circumstnnCins, afim de habilitar o 
julgador a dar sua decisão com fundamento em um 
ou outro sentido? 

. Por certo· quem quizesse proteger qualquer réo 
iria ao inverso ·de todas es·praticaa da lei, e faria 
uma trama ·cm vez de processo. Nunca em ~afz 
algum · em que rejam os sãos princípios juridtcoa 
admittiu-se semelhante doutrina com a extensão 
que o nobre senador aqui sustentou, que as nulli
dades !li!lda as mais substanciai)S não prejudicam a 
absolv1çao do 1éo l . · · 

Sem formulas substanciaes, não póde haver proce· 
dir;n~nto que . t~aga a. s!lluçfio du que~tões grayes 
suJeltas á dec1sao jud1c1a1 ; não é poss1vel prescm
dir-se dos meios que a lei, por necessarios, de'iermi;; 
nou (\ara s •guro esclarecimento da verdade; e 
julga o nobre senador que. é- indifferente que seja 
ou não esc la recUa com se~urança a criminalidade 
do accusado para ser firmada a sua absolviçlto 'l 
Conforma se com o simples bom senso, C\Ji:D as re
gras do direito, com altss conveniencias sociaes, 
que sobretudo prevaleça a absolvição irregular de 
um accusado 'l Que as mesmas nórmas prescriptas 
no interesse da ordem publica, sejam sacrificadas 
ao. abuso da absolvição do mais que suspeito cri-
mmoso 'l .: 

E como se póde.justificar a exce_pção que faz o pro· 
jecto, a ser procedente o principto que consagra a 
regra: por ventura, além do hom1cidio llão ha tantos 
outros graves a\lon tados que devem,·no interesse da 
sociedude, ser igualment\3 replimídos e punidos 'l 
Tão sómente o assassino deverá ser julgado com re-. 
gularidade, e que se lhe 11pure a l·ustiça do $ua absol-
vição'? I · · · . . 

O que em Vi!rdade era de ruão, consigna a emeuda 
da illustre commissão em qnanto propõe, em relação 
aos effeilos desta a~pellação, que resp<~ito-se a una
nimidade do jury, circumstancia que o 11rt. do pro- . 
je~to nã~ tinha contemplado .. e que m~ parece de 
conerenc1a com~rebender nesta especte como na 
ante.cedente .appellHção ex-officio do Juiz de direito. 

A111da quanto a esta. observou o nobre senador : 
oc E como admittir-se essa 11ppellação do juiz, sob 
fundamento de que a condemnacao ou llbsolvíção 
foi contra a evidencia d11s provas Íleduzidas dos. de· 
bates, quando a C()nsciencia do juiz está atads ao 
a~legado e pr:_ov!ldo, -e o jurado tf'm a franca apre
clação, sem hm1tes, de tudo que lhe possa Curmar a 
consciencin e crear a convicção! ,. Senhores, onde 
eetá eata disposição rest1ic\\va que tá.nto constrange 
o criterio do juiz de direito .e o arreda dos meios de 
convicção dos juizes de f .. cto 'P Quando a lei ató o 
constituiu como porte, Clilquanto ao exercício da f'a
culda.!e de interpor appellação e a interpõe apre
ciando a moralidade do julgamento do jury com o 
conhecimento inte1ro que tem da especie, pelo de
bate, provas do p1ocesso· a todos 011 esclarecimentos 
ad•tu'ridos. . 

A lettra da lei exclue o simples allegado e provado 
dos autos, porque diz, pelo!! debates perante o jury; 
assim tem o juiz a. sua disposição, não fÓ a prova 
constante dos autos, como os novos depoimentos o 
a~areaçtio das testemunhas. as nllegaçàes da accu
sação. e def~Jza, e tudo _quanto de qualquer modo 
possa esclarecer a es~:ec1e. · 

A restricta limit.açao dosll appellaçii.o aos casos 
de evidente injustiça da decisão do jury, bem doter-
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mi.a que o.jtliz de direito tenha amplo e inteiro ltoria a· expedi~ão de ordem regular pnra a captara;, ·.:__?~f~ 
conbecimen&u· das circuínst.anciaa doii factos e pussa 1dc.Tendo, porém., immediatameace ser levado· o •• ::.-"5.~1;_··.· 
demons&rar·os. fundamentos da sua convicção. . !preso i presença da com~tente autoridade judiei•· · ·· 

Quanto a circumstancia notada. pelo nubre• sena• ria· para:-ilelle d1spor. » S •. Ex., reconh"cendo ·em aJ- ·. :'·?~ 
dor· de que todas as a·ppellações em: avultado· numero .. ,guns caso•_ a necessidade das priaõea preventln,. . ,., ·1 
interpostas pelos ju_i~es de direl~ct, tee.~ em _ge~a I iq)!A .mu~taii·Yezes s•~ o meio proflcuo de se. achar~~ _ . ·.· __ :;_:;_._-.:_f.i •.. '.~-; 
J)l'ovimento pelos &rlbunaes de_2• lnstancllf, nao1o- ;esclarecimentos. ev1tando ·'lU& o delinquente flque. . -._ .. ··'· 
Clica, Sr. presidente,. senão: }o 11 multipllcidade dos. ·em commun.fcaçlo· com seus complicas, io concerte. ~· •.r> 

ca110s em que ·,e dão esses eacandalozissimos julga· !com ellesp;ors. Ex., admittindo qae muitas vez••· .<_ ... :::;_ .. ·.:.:'A_'_ .. :".~--
mentos doa juizes de facto que cumpre tanto mais ltambem, favor ao proprio delinquente, se J!ll- - .· -
reprimir; 2° que, . appeUando os ju1zes de direito ; d~~:ia efft:ctuar sua pri~ão. o _9Uf! realmente é admíe·>'- · · · :.·:~:;fi{ 
sómente quando a dec1zão· é contra11a ·a evidencia, o : slvt.! pot: ~!'J· certo mod!> tDdlree~o. e eu ,m.~~o.- _~ · · , ~.:.:;;.,;i., 
proviM'!Into das respectivas .a ppellações deve ser in- ; rere1 occas1a.o de menc1ona·•· ,um ca~o-.:))Dt :CJJ.-18:,;,•. <'<-/o•'!!' 
falbvel. Sem duvida, nada· é mais natural e cohe- ,a )la . se dana com grande van&ell'em.~:Aià, ~il••"_"' · .. _,_·,;-t:;i".r 
rente; e não sei cumo pôde o nobre senador dedu- !pub}iciÍ. além de ser u~ favor .ao in.df~,!iei'·· :'·~ ·;;.~~~ 
zir _a consequencia. de que essas àppellações são-ve- : dev1a ser preso preventivamente; o no tire llt~na• ·· · '.-:::"";!1 
xatori3s, visto que• s11mpre determinam· o desmancho :tio r. digo!. reconliecendo · a J!ecessidade em certo~~-:_- 1. "·: hN~i\ 
e· Dllllflc,tçáO da decizão do jury. . . . ! e. determ10ados CaSOS, d~ pr1sl0 preventiva, .qll~f.<. ·. ··: ,.·.•.<;,~ 

Quarto· ponto: 11ri~ão· preventiva. Notou o nohre . r1a que ella fosse restr.ngJda aos termos do proJecto. ·.. . : .--·:';;'~-. 
senador .que contra a pr~sào preventiva levanta-se 'd11 c11marn dos Srs. dt~puta-ios.; .e que mesmo .n~s, · - "..''c·~ 
um brado iie todas as partes, porque é o arbitrario•da , casoH em que S. Ex. reconhece· a neseatidade da•: . e:;:·.::;,._ 
autoridade, é o meio do!' mainn•&. vex11mrs. hurla as :queria mcdid~, nenhuma autoridade podesse rece~ ,){.~~~ 
garantias dos !iireitos indi!i~uaes do· ci!iadà~'·- e, :tie•· commumcação da formadora da culpa, i·lons_ a_ .l-:~· • 

portanto:. deVla ser coos1derada· tal dtspos1çao, 'distancia,. para fazer etrectivaa 1·risão. . · ·; •!f:i 
nlo como taxativa para ordenar-se a prisão de qual- ' Commette-se um grande crime; o criminoso-foge · ··-.,c/.' 
quer que 'fosse indiciado .em crime 1nafiançavel, :e vae·procurandu abrigo; a autoridade formadora da.. . ·-~-~i·.ç• 
porém simples facultativa, ·deven,lo o juiz lançu ; c!1lpa sa.be que ·eu e stt passa para outra provia- · · · -._-., ;; 
mão . deste meio de uma cautella· tio rigt~rosa, • 01a : porque razão, por exemplo, ni\o poderá e lia · ·· ·- ·' :· ,;,· 
dada~. i:et&as circumstancias, nunca como regra ,11ervir-se do telegrapho, fazenda uma·commúnicação· , :.: :,~. 
invariavel. . Nesta · parte, Sr. presiJente, o l}llfl ; par a. que o réo- seja preso? I ~ todos os pai~es onde . , .··~ ·, , .. 
declamou o nobre senador era cousa escusa<~ a, v1sto 1.ha lmha telegraph1ca a pohcta. se aprove1ta deste · .' ;;:. 
que assim está prescripto nã!J .. só na lei de 3 de. De- r mei:~ ; muit~ts d~ssas prisões .sil.o feiras. a .loog~ dis~ :}:·}~1 
zembro. de ld4l, como ,.onttv~tmente no proJecto _· tanCia, h que e granda NOTVlÇr> á aoJm1n1straçao da• .· · .. ::.;;~ 
q;ue se ach~ _sujeito á d!lliber!-çãn do . corpo .legisla- -justiça_. Porque ·razão n., ~ras1). on~e ba ta~ailha .. ~~;.;:,'n 
t1vo. A pnsao prevent1va nao é obr1gaçao 1m posta : extensao, ond. e as commun1caçoes sao di1Dcllunas; . · : · .. _, •.o:.,!J 
ao .}UÍZ, é um meio que elle to111 a s~a d1srosição, e , onde h!l tan.tC:.s meios d!JS· réos.se pôrem ~· ~obeJ:_to >::\>i;iJ• 
de ~·aü ~eve u_sar d111creta·o ~onvomentemt!nte. . ;das d1hgenc1as da auto~1da~e, onde a pohc1a é' tão .. /.'.'ci~~r: 

Sobre 1sto nao ha contestuçao, nem haveri; a d1~- i fraca, nbo sá por de1Dc1eDc1a de força, como pelas . ,· ··,.;~;:-~; ·. 
dis. poàição.é precisa, e clar.a.: e nestes ter. mos: (lendo) . difDculdades proprias de um paiz extensa e .. de&,l!Oa,.. · .• ~.- :··.··_ .. ··_·~_.:_·· .. :; 
c A' excepção de tlauante delicto, a prisão hntes. da :voado; porqut~ razão, digo, se ha de exigir sem• . . ·-.:. ''\;:•·:: 
culp~ ·formada só póde ter l_ogar nos. c~mes inafbn- : pre que a prisão preven.tivlt so faça em todo e. : ;_.:J•;~~ 
çave1s ~or mandauo escnpto do JUIZ comopetente rt.ualquer caso, sómente av1sta do mandad() da autO~. · · · -.;:;:. .. ~ · 
para a . formação da culpa; neste caso precedera• . ndade? Mas o mandado é só levado .á um ponto· · · -, ,_,.·:·";?"'" 
ao mandado dt.lclaraçlo de duas test~u,u,n.bas ~te.» . certp e d~termmado; é só leya_ do. pe.l<rs meios ordi-: ·· . ·~:·~8 l 

Entende o nobre senador que a d1spos1ção VlDJa . nar1os, por um estafêta camtnbeuo, pel'o · t".orreio, e. . : ·. ·;·~ · 
da camara dos Srs. deputaaos restringià a prisão • guando muito pelo vapor para aquelles pontos onde . ._.,. ,:.!·' 1 
prevenLiVB: ao caso unicamente de ser determinada .lia. linh!l de "!apor, melho:r:amento que em no!SO '·. '. ·,;.,_;çt. 
pela autorJda.de c~mpetente ~a forma!(ãO da culpa, puz é am~11 lao escl!sso. Po1s essas commun1caçoes · --,:;~..: .t 

·por mandado escr1pto e expod1do. depo1s de certas nlo poder1am ser fe1tas de todo. e qualquer modo?· · '· ::(1:1 . 
.deligencias que aclaravam o caso e firmavam indi· Em tantos casos, Sr. presidente, não haYeria ·uma :.. · 
cios de calpa contra o que devia ser preso. Toda a extrema necessidade, uma alta conveniencia · de . _·; :::" __ · :,_._/ .• ( 
sua. arguiçao foi: }o quer ao ar.tigo d.a camara dos or~em_publica, em que as~im se praticasse? Per- ' 
Srs. ·deputados. se acrescentasse· depo1s da palavra m1tta V. Ex. que eu exempbfique com um caso em · • !\p 
mandado, as seguintes: 11 ou requisição da autorida- que bem se manifesta todo esse conjuncto de cir- ·; tJ,ii1 
de formadora da culpa,. (queria S. Ex. que fosse só cumstancias, a alta necessidade da prisão preven- , , .... \'l' 
avista de mandado, porque a requisição podia dar azo tiva e ainda o favor qu.e se fazia áquelle que devia· . . .. ~lí!j 
a abusos) : 2° que se estabelecessbe a seguido te d(lispJsi· serEpreso. d 184· 2- . _: _.: .. _'.·.·_-.~.]-'· ." 
ção que tanto escandalisou o no re sena m· en.o): ra no anno e ; eu exflrc_ta então o cargo de. · '" 
uA falta, porémJ dli! mandado da autoridade forma- juiz de direito da comarca de Vassouras na provin- . ~ 
dora da culpa, pao inhibirá a autoridade policial ou cia do Rio de JanljiroJ. e receberá communicação · ·. · ~~-
juiz tle paz de fazer prender o culpado de crime o1e qne a revolução dl:l ::;. Paulo se tinha propagado· · .·._.,,, j 
maffiançaval, quando encontrado, se houverem de ã provincta de Minas. A predisposição para o le-ran- ,: "<l',i,'!i 
qu9lquer modo recebido à.a autoridade competente tamento contra n ordem publica, esse grande desas- ~ 
comm~nicação de sua culpa·bilidade, ou se for no- tre q11e tanto prejudicou a província de S. Paulo e ' · i:!Íft 
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principaimente a de:Minas. e ainda mais os creditos Bem vê V~ Ex •• Sr. presidente. 9ue consideran
e interesses do pl.1'tidll qlle chegou a tal extr~mo. ,do-se a questão no seu ponto princIpal, DO qua en
era noto ria ; e eu. que tinha recebido communica- tende com a regular administração' da justiça • 
ção do governo, estava inteira~o de que !,S chefes quanto ao que- ha de mister. para'llonsecuBBlo deste 
prineipaesdessa revolta seguIam por dlft'ereDtes fim. li emenda que tive a honra de pr0.pôr. e que 
pontos ao seu ~esti:n0 ~ que o fal.lecido nosso collega .aceitou. a illústre commissão de legislaçao, merece 
oSr. T. Ottonl assim la para MInas. Ora. cabendo" s~r aceita ceiO senado, q~~ na sua sabedorladeci
me o dever de activar por t<ldosos maios que eUe dlra se el a encerraó nClO, que lhe emprestou o 
fosse detido para não levar a direcção da revolta'nobre senador, de inteiramente acabai' com'o bene
que se manire~tava em Minas, dirigI-me 30·lermO fIcio que ofterece o artiio votado pela camar. dos 

,da Parabyba.,do Sul. da minha'comarca, e natural- Srs. deputados. 
mente um dos pontos que o Sr. ~. Ottoni prpcuraria E S. Ex., ao .proposito de acharo que repreherider, 
8IDSUa viagem. Quando clteguel a Parabybl! do !?ul. 8 censurar naB emendas. tratando da prisão pieventi

':'Parando"na fazenda do Importante propnetarlo o va,nem ao menos se diRnou de aueniler á restricçlo 
Sr.lol(). Gomes Ribeiro de Avellar. haje barão da importantissima da emenda que dispõe que sóment8 

. Parahyba do Sul" disse me eUe : " Ha duas ou tres possa ter'logar a prisão prevenuva dentro doanDO 
, horas daqu~ p8r~iu T. Ottoni; » e .e.l perguntei: em que o réo tenhll commettido o delicto; que.ojuiz 

, tl Pois as autorIdades souberam disto e não roi que dormitou, que não formou a culpa. deixando de-
preso T. OUoIíi? » correr todo aquelle praso, não possa despertar para 

O Sr. João, Gomes ficou muito sorprendido ordenar a prisão preventiva. Esta limitação de tempo 
de ouvir-ma dizer que tal deliberação podia. S8 não mereceu a consideração de. S.Es:.; seu propo· 
ter tomado () r['anc~mente ,ré!spondeu-me; "Nm - sito era systern:ltl/~amentA ce~l!'urar. ser.hores.' 
Rueta tratou disso. » Dirigi-m" para 8 v1l1a da Disse S- Ex. « Mas que I disposição é essa tão in
Parahybll do Sul. que fica cercl! de d~a~ leiuas congruente, quando rÔr notaria uma orde"D regular, 
da dita fazenda e fUI a casa do JUIZ mUDlclpal. que de prisão u',? Pois ex\?ede-se ordem cte.prisão ,com 
era um digno magistrado, o fa lIecído desem· essa publícid~de? l:jim. respondo,: ta~to quanto 

. bargador Sá Rego. o qual disse-me que soubera da ~e torna noto rio o autor de um grave cnm8:; e uta 
passagem do Sr. T. Ottoni. "Pois não o prendeu, disposição é especialmente para ser appliea:da aos 
perguntei.lhe sabendo que ia precipitar-se .na re- crimes gravíssimos, que causam maior 'abaló,-por
volta? » O juiz municipal ficou tambem mUlto sor- que a prisão preventiva' não póde recahír senl[o em 
prendido reconhecendo que mal se houvera. criminosos de crimes ina6.ançayeis.E é. com UUla 

Entretanto. senhores. se eu. tivesse chegado tres tal consideração .. que S. Ex. pôde nos! convencer 
horas antes, o Sr. T. Ottoni serill preso. e era um Ha eX8ctidão em 'dizer que nunca a ordem de prislo 
grande favor que se fazia á slIa pessoa. Tive occa- se expede sem segredo? 
sião de em conversa com o Sr. T Ottoni. faUar-Ihe . Depois de ventilar com taes argumentos a ma
sobre isto e eUe reconhecia que sua prisão Daquellas teria,' S. Ex. concluía que o projecto era muito 
circumstancias teria sído, com etTeito, um «rande superior ás emendas; volveu ainda a considerações 
.favor;!pórem maior serviço era para a causa publica, sobre pontos de que já se tinha occupado. e que, 
porque ter-se-hia evitado em grande parte e talvez no seu entender, são o complemento essencial deIte 
mtelramenteo desenvolvimento do desast['(, que projecto. e então principiou por bradar: Cf Com 80-
tinto vexoQ, a provincia de Minas, prejudicou o paiz phismas parlamentares respondeu o Sr. ministro da 
e comprometleu o partido liberal. jUStiÇ9 para não dotar o paiz com aqueUlI9reCormas 

E, ~nhore~, em um caiO !<emelhante, a prisão lDdjspen~aveis, sem as quaes nada 8e consoguirá 
preve tira não p6de e deve ser feita pela autoridade e t5ste projecto' torlla-se inteiramente defectivo, não 
sob 9 a responsabilidade? Não ha mister ,contem- presta para cousa alguma.» Sophismas parlamen
pIar taes hypothesese proviQdenciar' Não deve alei ,tares designava o nobre senador, e segul'll1Dente 
habilitar a autoridade cem meios de acção a8cessari. elle.l1ão é s6 mestre da . lei. é não menos eonsum
estabelecendo igualmente todos os corrpctivos para mado' mestre dos sophismas parlamentares, visto 
evitar quanto possivel 08 abusos e castigaI-os ~uanáo que S. Ex. propoz e instava Itue por um sophisma 
praticados? E a lei r~ue se discute não éprevtdente. eu despojasse a camara. dos Sra. deputados, 8ssa 
não consigna os correctivos proprios, sendo o pri- parte aehvissima da representação nacional, da ra
meiro, contra o abuso da prisão' arbitraria, o 7,a- culdade essenc,ial que ella teme deve ter de uma 
beaa corpus? Esta disposição não encerra nos seus discuss1ío ampla em leis importantes. Sophisma 
justos limites ,o ,. aeção indispensavel á autoridade parlamentar seria enxertàr-se, a modo de emenda. 
para que não fique desarmada inteiramente? Desar- materia relevantissima como um accessorio ou mera 
mae-a, a repressão dos delictos tornar·se-ha impos- modificação das disposições do projecto que veio' da 
sivel em um paiz cujas circumstancias são notorlas camara ilos Srs. deputados, para obrigaI-a, OQ 11 
e não dão para que a policia, ainda muito mais ha. rejeitar in limine, inQtilisande todo o trabalbo ou a 
bil, ainda dispondo deioutros recursos, tenha accilo proclamal-o com um voto sem madura reflexão e 
efficaz e desembarJçada. porque as distancias são profunda indagação. de que não prescinde em me-
immensas, as communicaçoes diflicilimas. as popu- didas semelhantes. " 
pulal1ões dispersas; esconderiijos n1io raltam, nom E que medidas. Sr. presidente? Era a reCorma rà_ 
meios da qU31quer réo se evadir. dical do supremo tribunal de justiça: era a incom-
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patibilidade aba«!,luta de todos~osJmaglat:t:adoll; l!ra a · physica I 13em se .. vê, se .nilo COra esta impo~ .dblll· · . ; , ;;,<t 
creaclo de relaçoes em todas as pro'rinctasl Ets o ilade, de ha muito outra era a organisação. · . ·ç;, 
q ue-coaatituiu, .por asaim dizer, o estribi.lbo. do dl1- · Mas, continuou o nobre senador:·« E J)orque não ·: •il' 
curso da nobre. senador. Segunda inata neta eolleçUn. ae ba de reformar o supremo .tribllilal de jua&iça' -h,'·!:' 
para todo o paiz requer S. Ex., porque .tal é o man• Porque aio havemos-de eonstituil-o naquella altura· · . ;~:,;~~~ 
.:lamento da constituição, tal a neceasidade qae deve que lhe cabe· para o serviço neeesaario f J,. ·indi· ~· ~ 
ser aatiaCefta para que haja. regular administra- quei na minha respoata, J?Or modo que !llio foi coa.-. · .. ·:<~ 
~o .da lustiça;. e· S. Ex._ involveu nisto .tamant{a testado,· que o supremo tnbunal· de JUStJea .;eve ser . >'*~' 
cóntrad c~o e ineo .. gruencia, -~e realmente nlio sei o unico Julgador do direito; aos tribun11ei ordinarios · · ·;-.. ·.-~!fj,l 

~!~~~1~~?1~!~ ~ª!.ii~E~J.tEª-#~~tE'i -_ .••. _._ ...• _ •. _._-_-_._._·_:_·_.• .. ~-~.·-!.1.~_.: 
.sete relações, conforme a prOP!»Ilta d_!! 1862, como·s.e devia ser tratada a parte em outro projeeto0.para· :,~ 
assim fosse possível dotar o -patzinteuo de 2• lnstan- que a càmara dos Srs. deputados tivessG IOdo o · L·.: ",l~~
cia- eollectlv_a. - . ·. ·.· ~ ,exercício da- sua faculdade essencial e pl'f'ponde- ·' ,· ·"%' 

rante na deliberaçilo das leis do paiz: esta. era a ;. · :;·:z:.~~iJ; 
Eu observei que tão extensas ·eram as provincias principal .razão. Accrescentei . que, embora s. Ex~. · · ,. .. , 

do Imperio que em cada uma deUas, ainda na mi·· ·an_resentasse essa rBfor;:na como muito boa (i deéi· · t<:;1f'~· 
nima, po;iia-se tirar. uma •fiagonal de muito mais de 'd~d d. 11 a rêcer serias ob" 'õ 8 · · •" i:,~ 

~::; qt::~~~p~r~:;!~ t~7~ac~~~;:!:\':~ !~~a~:so:i; !• t;fJ~~ q~:s:~~:~!::~~:~~~O. f~~r:~o~~!e:a~~~: ,··.•·_.-:,._··.·-~.-_.;:·:·_._;·;·,:: __ ~_-.: __ ~ __ ;~;-~_··.'.~.~.--· 
leguas de ·extensão: •e que. asFim nlo era po11sivel porque era uma deroga'ção da regra constitucional- ,.~ 
que na · capilal, que nem sempre A&ti· no centro, ou 00 art. 164 constituir tribunal de Cassaçlio 0 IIUpre· ,.._ 
em qualquer~Jngar em:que se colloeasse a relação, ·mo tribunal de justiça quanto á decislio. de ponto- .. :-~·;;~ 
houveiJ_ e::eeu:_ '··'2• instanmll eolleetiV'a, efreetiTa para .. d' . . p rta . I • ti ,.~1 

d . . . . C - . . .. e 1reuo, o que Jm o va um JU gamen.c. ac vo ·" .. ·~.;:;,~--
to os :9•·,po1110s. om quaes11uar creacoe11 posstvets, e decisivo em questão entre partes; e por t'nto dJts- · .' ,. . ...: 
SÍ'. piéstcfente,uma prtrte Jimitadissimaseriaattendida atf.endida era a alta razão que principalment<3 preSi· . -•,:' · 
com:fntetro serviço .da 2• instaneia conectiva~ e-seria diu a actual organisação do supremo tribunal de : .. _.!/,;r,J 
uma ··excepção talvez Ra razão de 5 ou 6 %; a regra, justiça, que, sendo como a ehave:loedifleio judiciario, ,_.- .. , .. ;~' 
portanto,: ern a impoasibilidade de haver 2• instan- não tem furicções de julgamento ordinario e activo se. 
cia eollee&iva etfeetiva, que não se póde dar sé não não quanto aos erime·s de responsabilidade de altos · · 
ponclo-se ao · ale• nce do 'trato dia rio de· todas· as ·runecionarioa do Estado; não devendo R as causas 
partes com seu juizo. Semearem-se relações por ordinarias de qualquer ordem competir-lhe esse julga-_ 
todo o lmperio é inexequível, e pois, isso que exigia mento activo, visto que o ~upremo tribunal de jus· 
o nobte senador nilo era se r:ão extender um pouco tiça, coino tal, dizia eu. não tem responFabilidade, 
a excepção, que seria· sempre excepção, yorque a ·não tem quem a fa_ça _etfeetiva. . - . 
regra subsistiria de não poder haver 2• .1nstanela . s. Ex. querendo ou amesqumhar, minha argu. 
colleetiva. para o geral. · · mentação ou emprestar-me um dialate, exclamou: 

Dll-se, por conseguinte, no presente uma' impos- «Pois o Sr. ministrodajustiçaentende que guatquer 
-aibihdade pbysiea.ae haver essa instancia; entre membro do suprem<> tribunal de justiç." é irrespon· 
tanto diz o nobre se'!ador: «E• indispensav,el» ; e por savel ?I Eu entendia que irresponsaveia eramos 
espirito de eontratl1cçilo, impugnando ·o art. 1° do aómente nós senadores, os deputados e a' mais alto 
projecto, dizia S. Ex.: •Não admitto 2• instaoeia entidade superior. »-Ora, o nobre senador não devia 
collectlva só para uma excepção odillsa, viste que o fazer-n1e tamanha injustiça; parece. que não ~sto11 . - · · .• :,~, ;r1 
,geral nlio é do mesmo modo satisfeito». Tambem no caso de se me emprestar tal dis_late. . . · .. - ·_- ·~ -i~i{· 
déelareu S. Ex.::cque não era possivel que fuoccio· . Póde-se sustentar, Sr. pressdente, q~ o Yoto , ·: .. '. ·::{:;; '

111 nassem, em 2• instanclaa relação com regular expe-- preponderante do supramo t)'ibunal de JUstiça ea- \ · :. :2':.~ 
dleote, e os juizes de direito em 1• instaneia nesses teJ.·a sujeito â responsabilidade, haja quem a. fo~mule · ·_. ·_ : .. ·;_.-~·· __ :1 
pontos singulares de que trata ·o art. 1°·· do projecto para fazer-lhe applicação' da ce!lsura da lei ?9 y-oto :·:i·f~:~ . 
e emenda»! prepondet:a_!lte do SUJiremo t~bunal está SUJeito 4 . :'/i~.•, 

De sorte que o nobre senador requer como cousa reapQnsablbdadc moral á que nmguem escapa aeste _ ·. · ·. ··['1'; 
normal. indispensavel, a 2• instlneia colleetiva por mundo; mas responsabilidade legal, meio pratico · . J.::i~-
todo o lmperió, e nega a possibilidade de execu- de tornal·a cffectiva, não ha, e por uma razão muito · · ·. ;. ! 

tal·a só nos pontos. primorosos do lmperio onde simples, senhores, isto é intuitivo: para que o._p;,der .l 
existem relações, onde os fóros são mais luminosos, judicial fosse independente, como ha de 'mtster e ·:1 · 
onde são mais laceis os meios de eommunicação, determinou positivamente a constituição, era indis· . :,- ~ ~:} 
onde todos os recursos estão ao alcance li Ora, se- pensavel que os julgamentos de seus membros ficas- · \f 
nhores, póde·sc combinar isto? E' sophisma parla· sem dentro do mesmo poder.judieial. Seria·avas- ::-::_:_:

1 

.. ~ 
mentar, porque a organisaçio que o nobre senador sallal-o, tirar lhe a independência, pOr os membros · 'I 
quer não é possível, contra ella protestam dreum- do poder judicial sujeitos . ao julgamento de outro . , . -·: •): i 
stancias tat·s que constitue111 uma impossibiltlade qualquer poder politico. Ora, se dentro da espbera, .:.1. . 
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da orbita do poder judicial deve ficar a responsabi· snçio Of!!' legiilador, visto que di&avaa Íei que~evia, 
lidado pratica. de· sens membros, e se o supremo· ser applícada·.Maa realmenteolo,procede: llilosetor•. 
\libunal de justiça é a cbave dessJ adülcio judi· na Jeglslallor,.porque o legislador obra po11 fórma gc
ciario, ó até onde podem chegar os actos possíveis ral,. promulJra a lei em tbeae, e o supremo• tribuoal 
de responsabilidade .de todos· os jllizes, de1de o in- do jusü9a acfmeo&e obrilfl com suaintelligencia·par.a 
fim o até o B!Jperior do 2• iostancia, 'quein julgará o a espeme, sem tirarillaçao para o~ Oll&ros.casos: », pa· 
supremo . trll:iunal em conectivo T Quem censurará lavras testuaesde S. Ex. que consJsnei. . · , 
e. casllf(ará o voto preponderante do tribullal, guan:- E. pois, aenbores, com razio argdo de· ·contra• pro· 
do incurresse em caso de reSI•Ilnsabilidade 'l Póde-se docente a referenCia· q11e fez o nobre áeoador á ·· au
cone~>ber, algum systema de· submetter á juizo com· toridade dos jurilcronsultos da Ualia concluindo por 
patente· o voto prt!pouderante do supremo tribunal adoptar-lhes o parecer de que ao supremo tribunal 
de justiça 'lEis aqui u razão porqutl disse o sustento, de JUstiça devia ser conCeriüa a autoridade de ditar' 
senhores, qu~> o supremo tribunal não tem respoosa- especialmente a lei e direito conforme o JUlgamt~nto· 
bilidade, ou 11ão póde aer rl.lsponsabihsado. da causa' sujeita e determinar a sua applicação na! · 
· E agora consid<JI'emos em que assenta est1 regra i hypotbese- dada sem firmar ju·r· isprudencia. que te-
constituciona~. ~·I suprem•• tribunal de justiça como r' nha applicação· a outros case.. a I 

. te!l'l est~ pos1çao pr~ponderante, co~? seu voto de Admlttiria e é para desejar que ·no supremo' tri· 
tr_1b11nal es~ supenor á resP_oasabll~dade, porque bunal;se tomassem assentos firmando intelllsencias 
nao l!a me1u de a fazer eft'echva, _po~1sso mes~o é i praticas, constituindo arestos para· terem aJústada
q!le nao dev.e exercer funcçõos de Jt!drcatuno bf?llVa, 'applicação á· todas as e8pecoes;. porém emprestar ae 
v1sto que. l_~tlta-lhe a s_nluwr e max1m~ ga_ranua da ~supremo tribund de justiça un111 designada intel
respon.~ab!hdadll. O tnbunRl_d_n rclaçao, Julgando, ligencia .da lei, de principio 'de dileito pa1·a ter · 
póde mcorrer em '.esponsab1hdade e esta póde e ·applicação á causa sujeita sem obrigar a --outras. 
aeve tornar se eft'ectlva des~e que se der;nnnstnr que :causas, isto, Sr. presidente. é jlllgar activissima
d~ q~~lquer modo oreva.riC!JU: ~· p01~, está nas mente e julgar . a ·especie sujeita exclusiva e. deter
c ·~diço~s de ~xercer a JUns!lu·~çao ~tct1va _da 2• e mioadamente tal; e,. portanto, constituir , uma 
ultlm!l ~n~tanc1a, que .com raza~> lhe. ass1gn_ou a :3• instlncia. Isto era o menos, nlo é tão repugnante· 
co_nstuu.ça_o _do. !~peno e coherent,~meJ~te t!eter- .·a creaçã.o. de uma 3• instar.ci" com vot., res on1avel
mmou a J!lrlsthcr,;ao ueutr& ele alta llscah~açau do :para resolver questões de ordem extraorJnaria 88 
supremo .tnbunal. · i por ventura. fosse cousa cxequival. 

. .Mas· disse o nobre senador: " A funcção que na : · . . . . .. _ 
~u~ha emenda dou ao supremo tnbunal de justiça : O que é o ma1s, e a 1nfracçlo _da con~t1tu!çao 
bm1ta-se a firmar 11 regra do direito e não chega ao ;ou entes o despraz<! da alta razao que usspuou 
julgamento do facto que pertence aos tribunaes or- ,o legislador. const1tu1nte quanto á_ organisaçilo rio 
dinnrios. , Se~h~res,_ nos tribunaes togados 0 jul- ,supremo ~nbunal, que, e'!l colle~t1vo sendo Ele sua 
gamento do duello e do facto se mi$tura por tal ,n:•t.ure~a· rrresponsavel, nao ~odu:' tambem ser O' 
m~do como. quaoto ao homem a alm" com 0 cotpo. :actlv<! JUlgador das causas ordioar1ss, e para cada 
Nao se póde sem levar a morte ao in•lividuo, sepa· !e~~ec1e em julgamento proprio dar a .uormo1 ~a- de
rar-lhe 11 alma ào corpo, assim tambem no julga- jclsao.. ~~o se conforma ~m _o. sab1o prece1to da 
mento das cnusas, como é pautado na nossa lei do. ~~onst1tU1çao, nl.o c~~;be em razao_qutl~depen_d!!m os 
pro~esso, é insepau1vel o direito applicavel da e.- ,~u!g~mentos ordmar1os da determlf!açao O:ecl~tva de 
peCle que deve ser u objecto desta applicação. . IJm~ uresponsayel: .e:terçe.m funcçoes de JUdlca~ura 

Ora, o que ponderou o nobre senador ·a este res- lact1va, sómen~.os JUizes. da 1• e 2• instancias com 
P.ei.to, !! como para responder a- uma grande objecção, lsua.responsabJbdade, que. os .de!e acompanhar como. 
e 1nte1ramente contraproducente e bem convence a sombra ao corJIO, e ass1m terao os seus actos o cu
que ~lle, em vez de_.apresentar argumento para sus- nbo da responsabilidade que ha mister. 
tentár seu systema, ficou a descoberto. Será, portanto, ma teria para improvisar se neste 

Quan.diT S. Ex. SI_! referiu ás discussõe11 dos gran- projecto a me~ida- que o ~ob.ce senador propõe-sobre 
des leg1stas da Itaba ·que tratavam de uma reforma o supremo tr1bunal de ·JUStJ~a? Entretanto, expro
semelhante, S. Ex. declarou, (o senado deve ter bra-me.S. E!'· aPor um sophisiJ!a vó~ vos esgueiraes 
em lembrança e eu consignei em meus apontamen- de aceltar 1déas boas,· aproveJtaveJs e p~cessarias 
tos) que aquelles que se oppunham á reforma no p_ara fa~erdes. uma reCor~a que vos cobnr1a de glo
sen!fdo qu~ requer S. Ex diziam uE' estabelecer uma r1al» Nao ace1to, pela mJnha.parte, o presente grego 
3• 1nstan~1a, o que está reprovado, visto que uma qutl S.·~· me ofl'erece; cre10· que '? senado em 8'!8 
sene de Jlllgamentos, sem trazér vantàgem para , sahedona reconhecerá qut;~ neste proJecto ba mater1a 
melhor seQ;llrança d'.l.s decisões, importa a procras- basta~te para preeucliel-o; . que não devemos por 
inação da decisão final, grande vexame para os liti- dema~ sobro.ca~regal-o, a t1tulo de emt;~ndas, c:om 
~antes. Ao que um consumado jurisconsulto oppOz ma~er1a grav1Ss1ma que demand~.espee1al consJde
{continúa_ o nobre senador). não é 3• instancia: raçao; e em todo o caso cumpre na<J tolb!!r acamara 
porque nao se trata propriamente do julgamento dos Srs. deputados na regular debberaçao que lhe 
que ~ ad~tricto á questão do facto; poderia ser antes pertence. 
a objecçao .Pr'?c~dente emquanto se arguisse gue Limito-me por emquanto ao exposto; nãe posso ·· 
com tal attnbu1çao CJilVGJ.'ter-se-hia a côrte de Cas- proseguir por muito fatigado. 
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DISCU.RSO 

PROFERIDO. NA. SÉSSÃO DE 26 DE JUNHO DE 1871 

PELO- EXM. SR. CONSELHEIRO 

lllANGIICO Dll JPA11LA Nli!JiliiROI IATAO &OIAIO 

,, -.,.. 
REFORMA .JUDICIARIA, 

Sr. presidente,· ainda devo voltar a osta dis- liforio; na mesma comarca de sua juril4i~o e rio · 
cussão para dar uma breve resposta ao meu hon- termo de sua residencia seria o unico exclusivo juiz .. 
rado amigo, digno senador pela província de Per- com exercício de toda jurisdicção de 1• ins&ancia, 
nambuco, (o Sr. C. Figueiredo) assim·como tambem preparando os processos, julgando·o~, sendo todos 
para responder ao illustre senador pela província da os recursos interpostos para a relação; quaa&o aos 
Bahia (o Sr. Zacarias) que tcmou parte no debate outros termos d:1 mesma comarca te1ia de exercer a 
em ultim9 losar. . . accrescentada juriedicçlo do juiz de direito do geral, 

·S. Ex. 0 honrado senador pela pr.>vincia de Per- de c~nhccer dos recu~S?S que e~ yarios casos deve!D 
nambuco fez duas ·observações a respeito do art. }o j ser .'f!lerpo~tos dos JUIZes m1;1D__1c1p~es, emflm, ser1a 
em discussão pedindo explicações para esclareci- um JUIZ de d~reito com attrlbu1çoes d~vers!s daquellas 
manto do que não lhe parece muito conforme. que exercel"lil no termo «!e sua J1!&ldenCla e~cUYa; 

. . • :.. . no que, por certo, haverJa tanh 1ncoberenc1a como 
. Fo1 a pl'lm~ua 1_1~e enten~L5. S. Ex. haver ~es- incompatibilidade de execução. - · 
JIUallJade na d!spos1çao do art1go emguanto cons1de- . . _ • 
Java as comarcas de um só termo do facil commu-· .· ~e~ se d1g11. q;ue nos. te!"mos. !lUa aao· forem da 
nicação com a séJe da relação e que no entretanto JUusd!cção df? J.UlZ de due1to oa.Juizes munlcipae1 
não eram incluídas. nesta disposiçlio especial co~ar j PJd.e~~am se.lu~utar ao que no &ermo da resfdencfa 

. cas de dous ou ma1s termos que-por ventur.t pod1am : .do JUIZ de due1to é eoc~rr~g!do aos B!JUB subs~tu
estar ainda 1pais conchegadas.As séJea das relações. I tos;, porquant!» as attrtbuJ_çoes que sao conferidas: 

• _ . · aos JULzes muu1clpaes ni.o sao as mesmas doa subilf· 
. S. Ex. na!» achava !DZao '!esta desJgualda~e, tutos; nem era exequível reduzlr-osjuiz~s mulilci

VI&to que podia ter perfo1ta appltceçi'ln. o que s~ d1~- paes a substitutos longe da assistencia fóra do coo
punha para as de um termo ás que t.vesse~ ma1s 

1

. tacto com o juiz d~ direito. Os subatitutos são meros 
· de um. · cooperadores, não julgam em caso algum, aómeate · 

Ora, e. a facil de conhecer a razà••, S1·. presidente, .exercitam verdadeira jurlsdic~o, quando substi
atter.dendo-se para a disposição do art. 1°. Desde t.em effectiYamente r porém os juizes municipaes 
que a instituição especial tem por condição que toda JUlgam em alguns casos; seu preparatorio é mais 
jurisc.licção seJa exercida pelo JUiz de direito em pri· extenso que o do substituto; usto eomo o juiz de 
moira iustancia, exclusivamente, e hmbem a da se- direito nas comarcas geraes, onde h1 juiz munici· 
gilnda instancia pelo tribunal collectivo, pala rela- pai, não exercita exclusivamentll a jurisdic~o -~de 
ção, segue se que para ser exequlvel esta nova insri- 1" instancia, exerce tambem uma parte da do 2• que 
tuiçli.o, h a mister que o juiz de diuuo, o unico juiz recae sobre os actos da jurisdicção propria dos 
territorinl sem pro resida na localiddde, para poder jui:r.es muni :ipaes. . · . . . 
desempenhar a exclusivo jurisrlicção da pr1meir.1 ins- E bem se vê que, para que se reduzissem os jui~es 
tancia; ora, se a comsrca contiver. ruais de um te1 mo muoicipses de outros termos á simples .funcçào dos 
o juiz do direito está atlstricto áquelle em que tem substitutos, complicava-se evidentemente o ancla
resLdencia, falta absolutlmente cm outros, e nestes meuto dos nc•gocios, vi~to que era necessario, não 
necessariamente devem servir juizes municipaes. obstante a .iistaucia dos t41lrmos da residencia do 
Portanto teria o jui:~: de direito de exercer este mis- juiz de direito á dos municipaes, que fo~sem QS pro-

.. \ 

. ' 

~: ., 



cessas preparados por estes para depois, com prP 
judicial demora e graves inconvenientt>s, serem con
firmados pelo jui' de direito e posteriormente segui
rem os recursos para a relação. Haveria uma rodo 

- demais no machin1smo e se dnria de facto tres ins· 
tancias se o juiz municipal continuasse no mesmo 
éxercicio de sua jurisdicção, sem a reducção a meros 
substitutos; reduzidos, porém, a substitutos;_de~taca
do' do ju:z de direito, teriam de exercitar a sua attri
buiçíi.o ·de cooperador com interrupções, demoras, ou 
grave inconveniente de continuas remessas de autoP 
e prccessos, o que por certo perturbaria aquella or·· 
dem que deve ·ser guarda la no andamento do1s pro
cessos judiciarias; haveria emllrn um:r complic11cão 
que oxcluiri~t toda a vantagem de~t~ nov:; mstitui
ção. Não póde ella, portanto. de sua natureza ser EO
não com a condição de que o juiz de direito exerça 
11 sós, exclusivamente, toda jurisdicção fila primeira 
instancio, e que tenha fixa residencia na r.ircum
scl"ipção de sua immedia ta j urisdicção. 

Eis a razão, Sr. presidente, porque foi posta a 1:. 
mitação, ás comarcas de um !Ó tormo ; nilo importa 
que haj11. comarcas de m1is de um termo tanto ou 
aiuda mais adherentes á sede das relações; a est~8 
não é possível estender-se o insrituiçi\o do art: ·I.• 

Outra .t·bservaçiio de S. Ex. foi que notava cert: 
desigualdade quanto) aos substitutos d ,s juizes de 
direito d.o 11rt. l• para cuja nomeação se ·-xigia o 
tirocínio de dous nnnos do prnticn cmquanto aos 
juizes muni~ipaes mantinha se o ·disposição de um 
anno. Senhores, Cl)nf~sso ao scn"do ·que 11 razão 
porque nem reduzi a um bnno a haLilit:.ção p11r.1 o 
·substituto, nem 11ccrescentei mais um anno de ba
bilitaçãQ p11ra· o JUiz municipal fd Psta: d' um la lo 
não liavia conveniencia para so ngmenb1r estP 
tempo de pratica do candidato o juiz municipal em 
vista d11 necessidade de pessoal para os varios ter-

2-

art. ·1· para c'befe de policia não..er:~m bastantes, 
consijtindo ellas na formatura em direito e quatro 
anóos·de prtotica no foro. S. Ex.·não.11ttendou a que 
pelo ptojccto; extrem ndo-se o qun é policial do ju
diciaria,. o oficio de chefd de policia fica em coni:li~ 
ções div.,rsos das que tinha com 11 organisoção da 
fei de 3 de Dezembro em que tantas aLtribuições,ju
diciarius eram encarreptlas ao pcssflal d11 polici11, 
que, em verdade havia razão para se exigir q .e o 
chPfe dA ·p--:.licia fosse sempre um magistrado com 
pratica distincta no foro; e as~im era· de'tet·minndo 
que fossa um desembao gado r ou pelo menos juiz de 
direito com tres 'lu ou mais nnnos de exercício em 
gne tives~e prov11do distincta capàcidade. Pl•lo pro
jecto as· funcções policines ficam reduzidas áquillo • 
que é atlribuição propriamente polici •l; toda parte 
judiciária que <te sua natureza é Bttributo da autori· 
dade judicial, do magistr~odo julgador é retirad11 á 
policia; ao mesmo:che[e do polici11 fica unicamente, 
em casos excepcionaes, a faculdade de formar culpa, 
quan•io br necessario por. occurrencias extraordina
r~as. que appareçam em um e outro ponto da pro-
vmcta. ' 

Ora, ainda a esta attribuiçho unica· ju·iiciario que 
lhe é reservad11 sem limitação segundo o projecto 
vindo da c11mara dos Srs deputado~, a illusLre com
missão propõtl urna disposição que, sem desatten
Jer á alta conveniencia do serviço nas occMiõ~s ex
troordinarias que tornam necessarin a intor·venção 
do chefe de policia na formação d11 c ui pa, conc1lía 
n.o entreta.nto o t'll:erc:cio vo.lic~a! c'!m a comp~ten· 
cu1 exc\ustVa da antoridn :e Judtctllrl!t, neste m1~ter. 
l<;sta dis(losição é que nos processos de fo1·mação da 
culpa po·lo .:hef., de policia, huja rectnso necossario,-
quaudo se -dér a pronuncia, ou para o preMidente .da 
relação nos IO(!IIres em que fôt• fncil a communica~ 
ção. ou para ÓJuiz de direito da capital da rnesmLi-
provinci3. · · 

Portanto, bem dev.e reconhecer S. Ex. ·que, Jimi
tllndo-se o officio de chefe de polici11 á administra
çAo po· jcial, é bastante habilitação que touha este 
tirocínio de serviço do foro ou administração por 
quatro annos, e coin 11 fo1·matura em.direito. 

. mos que subsistem sem o terem. Um bacharel for
mado, com um anno de pratica, é candidato Pceilovel 
para exercer o _jubado municip,,l: ~c sempre fosse 
possível a·chal-os piua todos os termos, não e5tarillm 
tantos coudemnados a serem servidos por substlluto~ 
em t1cio caso em peiores condições; e, portanto, 
difllcuhn o provimento do geral dos termos não era 
melhorar. E 'tal foi lambem o p11recer da camara 
dos deputados. Entret&nto pell .:l parecer o \"Oto da· 
quella c11mar11 exige-se p11ra o substituto o tirocínio 
de dous anno& de pratica. 

Ora, esta disposiç~o não era de t.;l ordem que me 
recesso ser réprovnda. porquanto attendendo-se a 
que estes termos onde Sl' constituem substitutos sãn 
de grande impottahcia, são os das principacs capi 
ta os sóJP.s du re lacã·•, e nel'e os substitutos em 
muitos c.1sos devetido P.ffectivamente, nn fnlta ou 
impedim.,nto do juiz de direito, exercer inteira ju 
risdicçlio. não era fóra de proposito que se exigisso 
t,IQbcm esta superioridade de habilitaçà·•· E não 
h·ive>ndo assim razib maior para não consl'rvar o 
que foi votado pela camnru dos Srs. deputados, pa
receu-me d•v•·rlim·t.ras emendas áquillo que era 
necessario e indispcusnvol. 

Nilo julgotport11nto, que h11ja fraqueza ou mingua 
de h11biiit11çoe~ "~:! que determina o urtigo. , 
· Agora, Sr. p1·estdente, dev\l passar a responder ao 
nobre senador pela. Bahia, o Sr. Zacarias, o permit
ta-mo S. Ex; que com franquez,1 me enunciP, sem 
nunca Ler o proposito de faltdr-lhe com a devida 
attençiio. Peço licença paro d:zer ao senado franca
mente que, a ouvir S. Ex., bem me pareceu que 
mais tinha em. vistu contra~izer ao guv~rno, fa. 
zer:lhe systematic11 opposrção, do que discutir o 
proJecto que S. Ex. condemna por mo•io que me 
pareceu pouco coherente. S. Ex. fui franco até a 
enunciar Ioda extensão do sou pensamento: Teio-nc..s 
dar a expli•:ação porque outro nobre sena dr r pela 
Uahia, o Sr. Nabuco, tanto se esforçou por conven
cer-nos da conveniencia de adoptarmos, som dis
cussão ou sem impugnnção, o ~·r••jecto como veio 
da camara dos Srs. deputados. 

S. Ex. disse: «O teceio qU:e lemos é que, visto o 
estado da cnmun em relação ao governo, não se 
póde contar com seguranç11 que ne te mesmo anno 

Ain:fn outra ob;ervnção do hcnrado senador foi 
que lhe pareci• que as habilitações que exigia o 



'-~-·- \ :;F;;,.: 
·gasse a reCorm11, se tiver · de voltar d càmara dos 'dos Srs. deputados . sobre as emendas propostâs~ .-:...;,~,. 

d
edputados para nova deliberação o projecto ·emen- pelat illust~e 1eomd_mi!fs~~ dedlogislaçldo, trãzer,como, ,-\t.'' __ ;-~ 
a o. · _ - · ,pon o cap1ta a LBposLci\o di! emen aaem re.eren- . 
Não .temos esta· ,por satisfatoria ; é; defectiva (e 'ei~ ás ap~ellações das decisões do j_ury _-que no con · ··' · ·.<~' 

mesmo parece-me que s. Rx. accrescentara qulll- ctueíi~oã:.e S. Ex. d_ ea'firtuam e nulhfl-,am esta_ insti•· · - <.~·,·~--·~-·.·-~-~.t_J; 
quer cousa no tientido de que algumas das emendas ..- . :. 
propostas, trazem certas vantagens) mas· 0 _nosso .S. Ex. disse: «A camara. dos deputados, poato · ,_,,.,,;-
fim, conLinua S. Elt., é.que a lei_ de 3 de Dezembro .que uão nos désse inteira 1111tisfaçii.o, elguma cousa • >;;o;: 

Ó nos tinha conced1'do·. quando, em reliaç"o "' ap~elta-• . -_,_-.. __ ;..._·_.·~.-_::·~--ó'~---· fi•Jue arrombada, o n s, a seu t~mpo, Já tendo trans .. .. ~ _-
posto este barranco,, demolido o edificio dessa lei, ·ção do art.·79 § 1• d" lei de 3 de Dezembro de 841,: . '"''ii; 

~b~':.r~:~sto~~/a~~;a:ta:~~~~ ~~~~~~·: :i~v'i~~P~!: :~~P:r~~~~f:àô~r:;:!:is8:_~~~'~r;4:~:.Ses::fsP~~:~t~~ -.,. .}j:Vt 
. ~ forma que não se alcança com esta. » . · vesse Ioga r, sendo a declsao do

1 
JUey' o beolutenll e . ·~ , . 

unanime; a emenda, .porém; · imita a simples al• · . ::-:::;.g 
Mas, Sr. pre•idente, a ~abedoria do· senado não teração' dos efreitos da mesma appellaçi:,.,, mantendo . · .-;,:~; 

aceitará por 'lalíosa o procedenLe a razão que com no Lodo esta especie de oppellação, que é um a&ten- - '_-_:._~_--.--'-~_-;.....; .. _~,,:,·~-~-~----~ 
tamanha fran~ueza é expõsta e leva o nobre· sena- tado contra a cflmpetencia do ;.ury da julgar ·ctcftnf.: ~ ,:_ 

i~e:~~: ~:~~~~~~ ~~~a~~\?!~i~~;:~~~:~~~ i~!~e=~~~f~~=!~,~~b!! ~-~:e~~! éd!e=:i~,:~~~t!:~~ :, ---.-._-:.---_·_._·~------__ -_:::_~:·----~ __ ..... _~::..._:",~_--·,.·.:_._-~.~---' 
O' senado em sua sabedori:t por certo não votará · Entretanto, Sr. presidente, na proposta que·' o· · _:- :-.~-

reforma algorria somente com vistas de desmorali· mesmo nobre senador no anno de .1866., Có.JDO. 
s~r ·e dl'struir a lei de 3 de Uezembro; não decreta- ministro apresentou ·ao corpo legislativo, . prop:o• 
rá por certo· a. rt-fórma judiciaria senão re_conhecen · .zeio no art. 6• § 50. (leJ.do):- « ~Ubsisle, ··porém·,~ . -,· ··-:·>~::.~)~ 
do a vantágem, a alta convenlent!ia, a necessidade ·n ap~ellàção estabelecida pelo art:. 19 § 1•. da.lei:lle · ;;),~~~ 
de adóptal-a psra melhor se organisar o serviço da 3 de Dezembro de 184:1.». S. Ex. nao contentou-1e.do · · c:.:<,;:,: 
administração-da jus-iça. Em assumpto tão grave; não alterar nesta parte a ordem de cousos fundada' . :·':.S:: 
Sr. pa·esidente, e·aintla em _qualquer outro de menor pela lei de 3 dé Dez• mbro; S. "Ex .. Usava--tamunba · <''' 

. importancia, não era possível que o senado deixssse importancia{" com razão; a esta.especie defppella- ;_,:;; 
de_assim proceder. · - · · _ ção que exp icitamànte a-resalvou, para"qué·nrao rea-· ~::=i~ 

E, senhores,_nesta p:~rte s.-Ex não manifestou casse a menor duvida com a declaração': ·'Í!r. Sllibsiate, · .. - , 
bem o pensamento 'de que está possuída a opposição, p~rém, 8 ·appellação estabelecMa P.elo ar~; '79 §·1• da - :·~i?-
condemnaudo, . como tem condemnado; as €'mendas -lei de 3 de Dezembro de ·1841. » I · ' . · · . · -~- · ~·':'· 
quetivoa.honrade indicar.á illustrecommissão? Por · Quando; senhores, dever-se-ha attender· 4· au.; · · ··?~ 
.ventura em todas as snos allegaçõea os honrados toridade moxima .do nobre senador· pela provin • ... _,_-_·.----~-:·_:_.-,·-~_-_ .. :?"._.-.~;_.,--_~: __ :_~-~--·.·· .. ·•·· sen9dores procurarn com fundarnento, .sustentar. cia daBahia .para dar todo o peso á sua opinião.!-· ""-
d h d 1 ·• Quan :o elle, como ministro, onerado da tremenda 

e•nonstrar a sua t ese e que asemen' as prl)poatas responsabilidade .do governo, comparecia ·perantlt ;-,,-._:·l. 
empeiora•n as disposições dol projecto, devem ser o corpG legisla ti~ o e manifestava em proposta ··as · :;§ .. 

. repellid1s, tornam o pl'Ojecto aintla mais defectivo do idéu • no. seú conceito' necessariaa para' bem' .. ·i{ 
que .é? No correr mesmo da discussão, S. Ex. não 98 reorganisar o serviço da admioutração da jus- -~ ',~_,;) 

. ~~~1~~~~:i::~o~}1t~~1:;!!::ee:~~J:~ :ri~~ ~~! 'o;:os1~~~1~a!q~~r c~;~o~~~o ~:o e:!. _o~=~- . :---,-_._-_._-_-_-_·=····-_:_·_:_•-_._-.~--~-·_·,·_· .. :~,,--.-""'---~.~~~-·_,-,. .. _[

11 

__ -· •• 
do em grave incoberencia e contradiccão aos_princi- tradicçao com o que tão solemnemente ~avia pro• . __ ;'.-

. cipios e opiniões que tanto invocaram e manifesta- posto e chrga a apresentar como ugumento~para 
ram até do modo mais solemne, niio revelam cn; demonstracçjlo da mCerioridade das_em~ndas i<Juill~' 

b d d. - d t t mesmo q_uo S. Ex. reconhecera _por tae utltcom" ---.:~':'~\' 
no res sena ores .na Lscussao es 8 propos a que nec~ssano, explicitamente sustentando e ratificando · :.-)>'J• 
todo o seu empenho é fazer opposlçiio, desmoralisar na sua proposta y s. Ex. descobre hoje materi~t- para· _ c~._:_, -~•:_--~.·.·~····--·~ ..... --;.·_'-.~~.~-,.~-~ 
a obra ·do governo? ·Será digno 110 patriotismo da tamanb:~ condemnação, embora com .a emenda_ se _, ~,.,1 illustro opposição pospor mataria de tamanha sra- supprimissse a parte odiosa de uma suspensão. de 
vida de e maxima imporlancia ao mesquinhp inte- execu,.ão de senten"a absolutoria em tudo e qu_ Rl- '--·-~::;i 
resse f olilico de fomentar a supposta ou real dis- ,. , 1..- "~-l' 
seo"ão entre 0 governo 0 uma parte da camara dos -q:ter caso se!ll dtst acção alguma, ou quanto a g_ra-.; . -~! 
Srs ... d.-.putados? ndado de_ cr1mes! _?U qu~nto a ser o réo 11bsolvtd~ ·_ .•. ·.~-_-·.-.·.~-·-·;. __ ~-·-~.---.:... .. ·_· · . . por una01mo dcc1sao do.Jury I I . · __ ~·-

d 
SenhorE>s!. para qtue ~u( ~evdo até tá 1!VLddonc1a desta 

1
senhores, este facto ó muito signiOcativo, é. do ._:t~t:. 

_emonst~açao, ~pon c1re1 a1~ a pie enn o a ~r em 
1
- ta ordem que não concebo que haja meio de .!!XPli'· ·-_~_.~;~·· 

que dev1a segutr no meu d1scurso) apontaret um . car, por honra do nobre senador, támanha mcon· "' 1 facto, que por si s? ~igniflca tu_do, d~ demonstração 1
. gruencia e cóntradicção, senão ello mesmo coares· ::·:. 

uã·recusavtol.dd~ espl!l o _«~u6e anliJ:lllt a 11lustrhe opposl- i s~ndo francamente : « F~ço parti! dos opposi~io• ::;;·t"-
ç o nes n 1scussao. · V ~ o.uv1s es. _sen ores, o 

1 
n1stas; entendo que tanto m!er~s~a á ordem publlca, ' .. :,· ;:, 

nobre sena!!or pela provtac1a _da Bahta qne a cn- ao bem do Estado quo este · m1n1sterio desappare9a, ·· ,, 
catou- (o Sr. Nabuco), vós Q ouv1str-s ('mpenhado em que devo usar de todos os meios, oinda ·com·saar1ft· · .,::J ,. 
demonstrar a sororioridallo do trabalho da camara · cio de minh3 propria coherencia, psra abater :o mi- ~'?'}:"' 

... _'f'l' 

'1•t1· 
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nisterio.• Não era peasivel, sr; presidente, que o DO• 
· bre senador deixasse de estar tio convicto oalllta con
veniencia deste recurs.t, tão necessario para corrigi• 
injusUssimasdeci!ões, para previnir muitas "u.tras, 
quando como ministro, com a experiencia que então 
tmha, por tal modo formulou a sua proposta que 

· apresentou ha cinco annos. No curto periodo dccor· 
rido não tem havido circumstancia alguma que alto;. 
rasse a ordem de .cousas de então, o nobre senador 
com a mesma experiencia que boje tem, na posição 
de ministro, com a tremenda responsabilidade .do 
governo, com o amor dP gloria de f,zer uma refor
ma digna de sua pessoa e como requer o paiz, S. Ex. 
procla.JQ. ou: cr Subsista esta especte de appellação ·; 
ha c:onveniencia, ha pecessidade de qne ella não 
seja derogada. » E tanto que não se C(•ntentou de não 
tocar nella, deixal-a intacta ; explicitamente re 
rommeadou : seja mantids· a especie de appellação 
do art. 79 § 1°; o hoje faz ds sua obra, argumento 
para exprobrar o governo de não ter âttendido ao 
que re11ueria a índole e a natureza da instituição do 
jury e ile propor coberente com elle proprio uma 
innovaçã" que é agóra um attentado contra a tnsti
tuiçii.o do jury li .. . 

Eu me refiro, Sr. presidente, com esta insistencia 
á reforma apresentada em 18613, porque tal já era 
a poaiç~o politica do nc;»bre senador; eatav~ ligado 
ao parudo em flUe hoJe permanece como nm dos 
seus principaes chefes. · 

Eu náo ·-baixo a considerar a sua antecedente 
proposta "na camara dos Srs. dePutadOII como 
membro dó ~rabinete de que foi chefe o iUustre 
marquez de Pa1·aná, porque se b:.ixRsse até lá, em 
relação ao jnry, havia de encontrar disposição pro
posta que autorisava o juiz de direito com a juris
dicção de julgar de facto e de direita os processos 
crimea, quando, convocando a sessão dojury, se não 
reunisse o numero necessario de jurados pllt'a con
stituir o tribunal! · 

Tal era a disposiçãe que o nobre 11enador então 
julgou dever propôr em uma lei de reforma ju.Jicia· 
ria-! 

EnUI.o a posiç!o politica de S. Ex. era outra. E' 
certo que nella não interpretava as idéaa e o pen
samento do partido conservador a que estava ligado, 
porque fui membro sempre coberente deste partido; 
1!1 fui talvez quem mais eoergica opposição fez na 
camara dos ~eputados a essu projecto; o combati 
em todos os artigos em que se encerravam disposi
ções como a referida que feriam não só o systema 
da lei de 3 de Dezembro. como a instituição do jury, 
e os princípios capitaes dos quaes não é dadó pres
oindir. 

E' ainde,em relação ~o· j'!ry, Sr. presidentt>, e 
quanto a esta espec1al d1spos1çao da appellação do 
art. 79 da lei de 3 de Dezembro, qne o nobre se
nador a quem respondo fez a paite principal de seu 
discurso, para, seguindo o systema do seu digno 
collega, tr_atar de combater a ~monda que _neste 
assump•.o t1ve a honra de propôr á lllustre comm1ssão: 
S. Ex. trouxe o livro do nobre tisconde de S. Vicente 
e 11 elle recorreu para nos demonstrar que no art. 

4:-

801 do codigo do processo· se encerravam tres es
pecies · de appella_9ões autorisadaa pelo codlgo do 
·proceeso das decisoea do jury para a relação, e eram: 
1• quando havh preterição de formulas subatall• 
cises ; 2• guando o juiz discordava da. decisão do 
jur:r; e a 8• quando o juiz de direito deixava de 
applicar a pena determinada pela lei á especie de· 
clarada pelo jury. Ora, como reconhecendo S. Ex. 
que trea eram os casos lle appellação, e que nestas 
se incluis aquella que se dá 'luando o juiz de direito, 
se não contormar com. a dec1são dos JUizes de Cacto 
co:licluiu por impugnar o que eu havia exposto ao 
senado em euswntação da emenda da illustre com
missiio;isto é que 11 dispoaiçfiodoart. 79da lei deSde 
Dezembrõ tinha assento ou derivaÇão de uma das 
especiea do a;t. 301 do codigo do processo, com a 
difTerença de ·que havia não 11ó t·ansformação da 
respectiva appellação, sendo interposta pelo mes· 
mo juiz, e não pelas partes, como demais uma 
granile· restricção, . reduzida ~~cluaivamente 11:0 
caso d·e ser a deCisii.o dos JUIZes de facto ev.1;. 
dentemente · injusta, logo reconhecida e depois 
demonstradà pelo juiz de direito! Ora, o meu argu
mento era que o jury, no nosso paiz, pelas circum- ' 
stancias notorias do estado de sua populaçii.o. e todas 
as condições locaes, mais do que muito precisava. 
de correctivos que não faltam á meema institui~ o 
nos eutros paizes em circumst~ ncias a todos os 
respeitos maia propicias; especialmente na mesm.1 
Inglaterra, onde é extensa e activissima a acção··do 
juiz presidente. 
· E ponderava : o legislador de 1832, mais do que in· 
suspeito ás idéas liberaes, votando. o codigo do pro
cesso que os verdadeiros libernea tanto exaltam por 
digno, por conforme com seus princípios, no 
art. 301 considerou que com a decisão prl>ferid• 
pelo jury ,poderia haver a especie de não se confor
mar o juiz de direito, e neste caso providenciou que 
fosse dado ás partes appellar para a relação do dis
tricto, competindo a este triliunal decidir; e aslim 
igualmente providenciou que no caso de hner pre
terição de Cormulas aubstanciaes poderiam as par
tes appellar para o tribunal da relação, e este tri
bunal judiciaria provende a appellaçi.o ordenar 
novo julgamento da causa por outro jury, rectifica 
do o processo. O art. 303, na sua disposiçio ·« No 
caso de imposiçii.o de pena, que nfio Côr a decretada, 
a relação, reformando a sentença, imporá a que fllr 
correspondente ao delictoa, é manifestamente ad
stricto á terceira ·eapecie do nt. 301, e nlo abrange 
a segunda especie (di&tincta) de mesmo art. 301; e 
esta, se não foi regulada eapceiolmente, compre. 
bonde-se na. regra geral do provimento das ap• 
pellaçõe• interposta~ dos ju~g•m_el}tos, pelo. jury, 
de q_ue faz excepçao a d1spos1çao espec1al do 
refendo art. 303 que exclusinmente ftrma a com
potencia da relaçlo para rerormar a sentAnça im· 
pondo a pena corraspoqdente ao delictu. O .ll!.eemo 
nobre senador, quando analysava a d1spo;1çao· do 
art. 301 do codigo, e demonstrava que nelle se in
cluíam tres disposições distinctas, ao re(erir a se
gunda ospecie, q"andu o juiJ de direito não se con
formar; declarou: a por Gbuso ou sem elle ». Se, 
pois, reconbocia a faculdade do juiz de direito não 
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se conformar, deveria tambem reconhecer o mesmo 
principio ttue tiio limitada mente firrna o art. 79 § ·1o 
ila lei de 3 de Dezembro. Se. porém, ent~nde que 
só por abuso podelia o juiz deixar de conformar-se 
com a decisão do jury, ainda nesta hypotheso não 
podl• .deixar de reconhecer que por virl•1do da ap
pellação que cabe á• partes interpOr para o tribunal 

· da relaçãó, aasiste a este tribunal a jurisdicção d•', 
. tomando ccnheclm&nto · dJ appellação, mandar, cu 
nlo, proceder a novo 'julgamento pelo jury, como 
t.untas vezes o tem pr.,ticado. ·E, puis, em todo.ct•SO 
pelo mesmo codi~o do processo eram ei!tatuidas ap
pellações dAs decHÕfls do jury o reconhecida c llr· 
mada a• ccmpetencia do tril)utul .iu•Jicinio da 2• 
instan·oia de annullar as mesmas dauisÕ'ls, quando o 
juiz de direito niio se c nform11r (com abu~o, ou 
sem elle). . 

o SR. Hl!flBTRo nA .JUSTIÇA :_-Mas tis partes .1lca. " 
faculdade de interpô r a appellaçãe· para o ·tnbuoal 
judiciaria de 2• instnncia •. e é este çompotencb de 
cusar a primeira ·deciaãn do jury e ordenar um 
novo jillgan.ento; e assim por virtude da di!lposi~ão 
do codigo do processo é . conferida á autoridade ]u· 
diciaria de 2• instanci11 jurbdicção de conhecer do 
julgamento do jury, e ainda no que toca ao julgs..; 
mento de facto, annullal·o e mandar proceder a uQ) . 
novo julgamento. · . · · 

Logo, no codiso do processo niÓJie m·:ntinha os&a 
autoaomia. como requer o. nobre senador pela ·pro- · 
vincia da Babia, que até insiste. para-que E e a rprove 
a disposição que determina q11e mesmo havendo 
nullidades substanciaes fique rcsnltada a absolvição 
do réo; que a appellaçãu somente· seja por deíag· 
gravo da lei, isto é parn o tribun:~l superior conlle- . ' 

· Esta,disposlção, portanto, da lei de 3 de Dezem-. cer .e lalvez ordenar a respons•bilidade ·do que déu 
bro no art. 79 não e senão uma determinação muito ·asó a estas nullidades substanciftes; sendo em .todo 
restricta, muito racional, muit'l conveniente e ne- :c·aso I! absolvição do.réo um:~, acqulsição que jamais-
cessaria para flxal' o c.aso de regular ÔlEcordancia póde caduct~r I · 
ou não conformação do juiz de direito com a deci- . S. Ex. o sustentou e procurou convenc.r o senado 
sãu dos jurados, .com providencias adequadas, re· que nisto ha grande vantagem, e que a emenda ·que 
sal v ada a autonomia do j u•y, que é o unico que j ui a. a_ pro _põe a illustre commissão, quantO a ·estas appel· 
0 facto. Jaçoes restringiódo meramente o effailo SllSf:en&IVO, 

em os casos sqjeitoa ás-mais gr<~ves pena~, e ainda, 
· Perianto, senhores; com rl!zão tinha dernonEtra 10 nestes não se dilndo a unanirn"dade dn yotaçõo do· 

que no mesmo cndigo do processo estava 0 assent" jury, deve ser repellldal g qual é a verdaodeira ra1ão 
desta cspecie de appellaçiie e que em verdade a dispo- que se dddllz do eonct>ito do s. Ex~f~ ·. · ~'" .~ · 
sição da lei de 3 de Dezembro a restringiu e reguh- Que sobre tudo deve prevalecer· o inlefesse inJi· 
risou, trand••rmand.>·a, porém, emquanto .eó confe- viJuall E que interesse? O da i'mpunictade do réo I 
riu ao mesmo juiz de direito a facqldai:le de a inte·rpOr. Põe-se de r•:trte a raziio . de ordem publica, o·mais o nobl'e senad'>r, contestando, o que mu admira é que 1 • d · d d b d" h 
trouxesse a autoridade valiosJ do nobre visconde de a to mteresse 8 socle a e; su or tna-sc o que a 
S V . • A eml·ssa que ~m verdade 0 ·de mais.importaute a grave em razão do serviço. pu-• rcen.e para pu r corno pr ... o '·I" té · d" · - d 1 · b 
art.301 continha tres especies distinctas do·a ppell!tção~ deW~·1 e a as mesmas tspoe.tçoes a ~~:·ao a uso 
sendo uma dellaso caso do juiz de dire:to não se coo- Não se póde prescindir da lei do processo judi:ia~ 
formar com a ded~ão do jury! E assim ollo mesmo rio e reputar valido em seus effeitos o procedimont '· 
bem fixou que pela niio conformidade do juiz d·e tumultuario cu destituído das formulas substi•nciaes, 
direito com a decisão do jury, pelo codigo dn pro- sem tornar impossível a administração da j11stiça: 
cesso; podiam Bit partes appeflu p.,rn rolaçih, e se ao réo, se áquo:~lle 11ue o proteger ou del'euder (dr 
que sendo esta especie distiucta da. que tra~a _res.tt:ic- dado alcançar sua atisolviçlio, não obstaula nulli• 
tamenté o art~ 303 do mesDlo codtgo, n.sstsha 1' re- dades substanci,•es, que processo mais se furá com 
lação a a~pla faculdade de prover sem ~ujeiçã., a_ regularid11de?. Deixará de eer o ~·rocedimen.to re· 
re~ra do d1to art. 303, exclustva da especto respac- gubr, pautado pelo ·lei. para ,esclarecimont•> da 
tiva, positiva:nento delerminnda. · verdade; será um trama-urdido para o .fim u.1ico da. 

E, pois, se quanto a esta espacie, que tão bem e~t- favorecer .a in•pu11idade do réo; e nada màis,;bstar.i 
t~nde com acto propriamente do juiz de dirtiLo, não quo prevaleça o activiss•mo empenho do favr:r sobre· 
se póde julgar referente a rt>stricta disposiçlio do a causa da just·ç.1, de!!de que as disrosições garanti· . _ 
art. 303 que positiva e explicntivamente trata S<~ do deras d~ lei dtlixam de ler v .. lor e procedenchi que 
caso (que deve ser emendado pelo tribunnt Fuperior) ha mister para assegurarem, com o eeclanchu!•nto 
de imp•Jstçãn tle P· na, que não (6r a. dtcr.·t·Jda., qual do facto crimineso e to ias as suas circumetancias, a 
a consequenci11, quando o juiz ele direito não 11coita culpabilithde ou não do réo e sua condemnação ou
a docisãa do jury, e tliscord.l della, que p•·ovidan- absolvição. E ha de o senod) reconhecer que nisto 
cia se dá? ha vantagem? Com menos preso da causa do justiça, 

desattent.lido o mais grave serv:ço da sociedade, ha 
de tudo sacrificar ao intE-resse da impunidade dos O SR ZACARJÃs:-A appellsção. 

O Sn. MINISTRO nA lUSTIÇ;l :-Dá-se appellaçii.o, e, 
sendo ella provida, um novo julgnruonto· pelo jury. 

O SR. ZACARIAS :-Art. 310. Não ó o juiz de di· 
reilo quem sppella, é a pnrto • 

• 

réos ?I E' impossível. ' 
Mas, disse-se, ha uma absolvição do accusado, e 

elle não é responsavel das nulli•tades que niiQ: são 
feitura sua;· não siio delle, não é de jt1stiç1t que 
sejam contra elil'. O réo, depois de pronunciado, 
cahiu debaixo rle mais que fundada presump~ão, 

'>,-

..... -"" .: '~ . ~·' 

.. :· ?~~ 
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-juris et JUre, de ser criminoso, é obrigado a livra
mento- quo só. pódo alcançar na fórm11 dn lei, e 
nuáca em contravenção ás formaes disposiçÕ<ls da 
lei do processo judiei l. Não ha rRziio da .interesse 
individunl que possn por um momento <:ontraba
Jançar ii de ordem publica, o d•' tudo quanto t>ntendo 
essencialmente a VIgorar a accão da j u~tiça nas b~ses 
ver.d~deir~s; e muito menos póde prevalecer o inte 
resse reprovado da impunidade do réo sob pre
texto de uma absulvicão falsa ou abusiva que não 
co.ns~itue livramento que ·lhe apaguo a manc.h~ de 
crtmlnOsi):Se por f11ltas de outrem tornou-se vtctuso 
o processo, nem porisso deixa de o ser em todcls as 
suas consequerrl.'ias. quer seja ab~olvido o réo, quer 
condemnado. E não ha que desconh•~cer, pelo seu pro
prio feito constiLiu ·Se o réo nossa desgraçada posição 
em. que pes·m-lhe ma1s obrigações dcJ que sobejam· 
lh!S direitos; e se os garantidoros <"a innocencia 
nunca podem soffrer qnebrn, é seguramente rorque 
repousam nasmesmns disposições da lei 9uo nssi~ 
como protege o accu ado mroocente,-repnme o cri
me com a punição do criminoso, e < m um e outro 
caso· serve a sociedade que não é uma simples parte, 
porém o todo 'tUe cumpre sobretudo considerar e 
attender. 

Senhores, n-l que é razoava!, altamente conveniente 
e necessario ao se. viço importante da administração 
.da justiça, não póde haver·a miilim~ duvida que é 
inadmissível a idéa. do nobre senador. -

Ainda' e~ relação ao jury, o nobre senador a 
quem respondo .•.• -. 

O Sn. ZAC-'.RIA.s:-:-Essa parte da appcllação ••ão é 
minb:~. 

O SR. MIKIBTRO DA ;rusTtCA: - Ràspond i no outro 
nobre sen1·11or ·pela B~hi!l (Õ br. Nnbu ~o). Chega a 
vez de rosporitler a V. Ex Qua.oto ao jury ainda .0 
o nobre s9nndor a qu m ruspondo, a cerc11 dos cn
mes· do abuso da imprensa, muitfl se esforçou por 
dem. nstrar qno o crime da injuria impressa, priva· 
d11, ·devia pertencer necessariamente ao jury para 
59 render .a ·devida homenagem a esta instituição, 
as~im como a tmprensa deve ser posta debaixo di! 
satvaiuarda do tribunal do jury, tribunal de opiuiã.o, 
qull deve zelar lhe e manter lhe os Coros visto que é 
a imprensa o principal orgilo da mesma opinião. 

Mas com que r~zão . o~ nob~a ~enadC'~ I?rO~U~OU 
susCentar est1 sua generd h da de de q11e a IDJIHlll Im
pressa é essencial negoci·l da imprensa, e ao jury 
deve caber. a competencia sobre os crimes de im
p~ensa cm relação ú injuria privnda? O que oppôr 
o nobre senador que procedesse e reCut3~se as pon
dera~ões que fiz ácerca da natureza do crime dn in 
jurin.privnda '1 S. lj:x disse; não é (>Oh naturez~ .do 
dolicto. que so rettrou ao JUry o JUlg~mento dn ~n
jurin privada, ·;i~to que h3 outros crim~s de inJU· 
ria, que sujeitos u pena maior, como n injutia ,·on
trn o empreg.•do publico, em razão de seu offido, 
pet·tenco ao jury; esta espocio não é jult>ntla om pro-
cesso policial. . 

Ora, Sr. prosid•mte, admira que o nobre senador
illustrado como 6, não attendosse ú fraqueza da ara 

gumentacilo. Pois, senhores. a injuria. fo3Ua ao em
pregado -pub ir.o em razão do aau omcio, tem a 
mesma na tu reza, a mesma qualiftcação, concoréem _ 
nel'a as mesmns razões que entendom com a inju
ria privada.,· Na injuria feita ao funccionario pu
blico em razão do s1!U officio concorrem ·duas cir
cumstancias mu'tn importantes: a·primeira é o tn..: 
.resse J~Ublico que ha o determina que os empreg.tdos/ 
zelem su • dignidade; . são ser.vidores do Estado, e 
devem ser resguardados de perderem a força moral; 
ali i o interesse nunc3 é privado; flea a see1eda!le es· 
candalisada ou offtlntliiJa com o descredito de seu 
servidor. Pllr outro lado ha patente- neceseidadé 
de pettencer ao ju.ry esi.a eíipecie, quando mesmo-
tives~e pena menor para g11rantia do direito que 
teem .todos de legitima e_fundada censura ácerca 

.d:t ge1encia dos eiDpTega.dos publicas, censur-a 
que, quando fosso dirigida a funccionarios da 
eortn orJem, por ~X·'mplo, ao chefe de policia 
ou a outro magistt·ado com influencia ou gran· 
dos r<·laçõos com c•s encárregados da adininis · 
tração DR ordem judiciaria, pojerb expôr os cida
tlãos que exercessem o seu direito á perseguição 
cem injustas qualiftcações do injutia naquillo que 
pqrventura· se limitasse a razoa vd H preciação e· es
tt·anheza dos actos .officinos; a especie, portanto, 
sent1u muito diversa, devia pertencer ao jury. Mas, 
pelo que to~A á injuria t-riva1a, porque fnzer iono-
vação naquillo que está nssentarJo '? . 

Senhores, 1fma reforma por via de regra não
deve ser feita. senão com VAntn~em reconhecida tle 
melhorar, senão ·por necessidade de reorganisar o 
que a experiencia tem domonstrado ruim e impre~
ttvel Em caso de duvida, qunndo houve,so razões 

· proponderanti'S de parte a parte, a prudencia acon
selha !fUe nã"o se faça a reforma. O ·a, a·qui, o ~ue 
nos pó de levar a fazer uma tal reforma? Qual é. a 
eircumstnncia, quaes os factos de todos ou quaes
quer dias qne ·~emomtrem a uecessida·te della? 

Por ventura não é sabido que, por via áe regr&, 
os que incorrem em crimo de injuria •ão réos de~ 
po~)cia. ·as•alJriados para cobrirem com seu nome 
os insnltos do praguento que quer doestar. Ha que 
duvidar que são, em regra, réos do P•·licia qno co
brem com sua assign·atura ,,g injurias impres~as, 
a!lsumindo-lhes a resJ)onsabilidade? E pois.não é o 
mesmo julgAmento poli ·i.~l o mais conrormA? Quer 
reis por tal modo acabar com este unico meio de·fa
cil repres~ão, que aliás ainih assim não tem cor
regido tam~nho abuso'! Quereis referir esta-espo
cie no jury, para me\h!lr acubertat• os réos de po- -
licia, afim de que façam a sou salvo esse tranco ne-, 
fando e torpe'? Qual é o injuriado que h~ de levar 
um mis,ravel ao jury, ·para se queixar Jelle_pernnLe 
o publico, C(>nstituindo-so o alvo das attençoes, lu
tando braço a braço com um réo .de policia, que gn
nh~rá ln! vl'z nova png1 para, a t1Lulo de dof· z~; re
novar e a ugmentnr os insultos? Que razão póde ha
ver que tal o rocommont.le '1 

Um11 reforma desta ordem será deliberada sómente 
pelo e~tribilho de qno tuao o quo é de imprensa per
tence ao jury? Não h a regra, por mais suficiente .e 
vnliosa de r•er si que não comporte excepções. O cr1-

• 

·.·~-



I 

I 
I 

• 

7·-. 

me de injuria privada é uma excepção que por todas' mente no interior, e sf'm ex~eptu,u as localidades 
/1S razões deve ser feita, ainda mais porque é come- princlpaes; preci~am d,e correctivo, que alllls.oll.o· 
sinha'e usual no'pltiz; eénotorio que por 8 ou folia 110 mesmo Jury IDglez, pergunto: qualmail . 

.. 108000 não f/lUa miseravel que assuma a reSllonsa- AliaAado a em pregar· se, do que a appellaçAo ·que in- ' 
bilida,le, de, todos os insultos' que q/li,1quer queira te~p~~ta pelo m(Osmopre~idente do tri!»unal, do jur.Y, 
deapeJar n, Imprensa.'~ . sUJeIta li causa a um tribunal judiclario suporior 
. ,E devo dizer _ c~m franqueza a V. Ex" Sr. presi- em que ella é considJrada e julgada no sentido rei

dente, que, rt'fl~ctln,10 sobre este assumpto. eu tinha tricto de no ca80 do provimento da nppeUaçIl.08er·, 
chegado a escr.ever U/Da disposição, a propOr no to- docretado novo julgame,!!to pel~ tribunal' do ,Jury, 
cante A imprensa. e era -esta: tIIE' indeclinllvel 11 res- porque sOll}pr-8 dbvo mantor-so sua eompe~encul ex
'ponsabilida'Je de qU3lquer nssignstarío da impresso, clusiYII no JulgalT,ento do CHeto 1 Q~e~ mais proprio 
uma .. vez que n/io hª-Ía protestado. contrll a respec-.' pa.ra IDterpor e~se r,ecurso do q,ue o JU1} que presl.diu 
tiva,assig~a.tura. », Recuei depois. ponderando qUI) o JUry, , e que, mtelrado ~eto ,as as clrcumstanCl8l, 
!lualquer IIInovação contra 'a lmpr3nsa daria 880 'a e~le mesmo. o cenl~o do lulg~men!O, melbordo,qu.e 
lnterpretlJções 'odiosas. provocaria discussões irri !1mguem póde avaliar da r~lev"Rcra das r~7.õel p~r. 
taDtes, posto Que reconhocesse a necessidaje que Interpor rund~da apP!lllbçao'1 Quem mais qu.bd
havia da cohlbir esse abuso ·tamanho,·que é até cado do qlle o !D",gl~trlldo. que sf'gurameote na, 
urna Oagrdnte corruptella da disposição da loi. ordem dos fUDc.::Jonanos ~ aquelIe ,que ~a.ls ,se re· 

P 
. • ."'.'. cl)mmendll pela pre3umpçao de . propugnar pelo8 

_ orqua.nto, (lom absurda l()tell"lge.n~la d~ dISPOSI- Córos da jusliça, sem Eacriflcar i) direl,to sagrado das 
çao ~a lei firmou-se no Côro a !n.telhgenCla de que putes, e com as garantias de saber, êxperiencia e 
dos Impressos com o nome exphcltll do autor a res- mteireza '1 " , . 
ponsa bilUade podia Sor declinada delle ~om a apra _, .' 
sentação do autograJlho coberto com a assignatura de Mas, oppoe o nobre sen!ldor. til 9ue ' magIStratura 
um testa de ferro' Era portanto a r~paração da ver- é ess~ que temo~ '1 Que 1I1ustraçao tem eUa' Que 
d.ade!ra intelligen(!Ía d~ lei (' condemnação' da pra- morahd!l~e 1 li· A Isto bastava contrapOr "e.,8ta lim-. 
tlca'lmmoral qu.c tendIa a emenda' que por um mo- pies obsen:a~io: so entre. nós, naquelles que ,io o. 
mento -projecti::l; mas. nf m' IIssim me J"esolvi a selectos! dlstlDctos E!s~olh-,dosde entre e8~ me!!ma . 
executar, tã'o oscrupulo\:lo Cui no tocante A imprensa. populalj(ao,colJI hablhtaçoes, .de estudo'.:~ltter!rlos. 

Como pOderia admiLtir que se innovasse a regra de pratica do (Óroe pT~rel1dos pela'Clllhmaçao do .. -
actll.ll naqu!11o .que é brom, acertado, confolme As govern~ que 0.8 n0!Deou, nao reconbe.98"~fllu8Iraçfto . 

- aItas convemenclas, contra a qual não ha pronlJn- e morilbdado lDlulro: a mass~ geral, .• a materta pri..,
ciamento algum da verdadeira opinião ·do pal1., es- .ma de q~e se escol h!, a. parte supenor é que tem 
coimllla de paixão politica '1 I~lustraçao e moral1da~e; é ,'-Iue de"!e melbor ou 
. Uma reflexão fez o nobre senado'r que me c9CaJlQu. tao bem executa~ allulllo que." mag~drado com._ 
quando tralava di appellação do art. 79 § l0. Isto dupla resp0l!sablhdade de.que Já fdl,lel, deveprat1-
é propriamente com o nobre sonador (o Sr. Zac1rias) car em razao de" seu om· 10?·0 nobzv:,senlldor.,niio , 
a quem respondo. ReCut,iodo S. Ex. em principio teve f'mdar.nento algum. pa!a desse· modo acoimar· 
aallpellação do juiz de direito. no CDSO. do art. 79 uma respeltanl classe lotelra. A cen8~a, a aapera 
da lei de Dezembro dissa:" Vós vos· Cundaes nss se~lIura, que lallça sobre ella, reflecte:llobre todo o 
impore'lições dos julg"-Rlentos pelo jury. que com pan~., , 
Jl~rtaD1 no vos.so conceito tantos c~sos abusivos. e 'Senhores, costuma-se dizer que e povo é di,no'do 

_ InJu·tlls,o mUI.to conO,~o.s 111 maglstratura; eoten go,:erno que ,tem. A razão é porque o'povo é a· ma
dtlls que -o m~glstl'a lo c. sompro o hl)/llOm dp acert_o. ~erl~ p!i.!Da, e a ~ase de tudo; tuduquanto para a 
e quo pela SUIl parte nal) póde &bus~r'; »e enlao IDslilulçao e orgJDlsação de qllalqul"r dOI ramo. de 
ex(:I/I.mou S. ~x. : til QIJe mag stralura tem,?! nós 1 sorviço se fórma do p,!ssoal. ~ tirado do povo, e, 88 
Que Illustrdçno e moralidade lem ellll.1 D SilO .-pal,! no que é exceUente,. se nll'quIlIoque se coãsidera a 
vras. textuaes de S. Ex., IJie ou tOIDOI e consIgneI. parte select,! do palz o }Iobr~. senador fez 'por tal 

Senllores, o magistrado tem uma dupla responsa- ,modo recahu censura tiio anltante, esla censura, 
bilidade; tem 11. de sou omcio. que se traduz em 8enhoro~, por ~e~to recae ~om, Corçol sobre toda a 
processo o censura ,da lei. e ade sua posicão e dig populaçao brasileira, que nao deve ~or tratada por 
niJade de homem. homem qualiOcldo com os pre- esse mod( •• 
dicamentos os mais sérios e considerados na insti-
tuição • .aoial, que o levam uRturlllmenle a contor.se. O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - A magistratura o 
a modelar sua /Icção o dn'i,ão por aquillo de quP que não tem é indepeo''1onciádo govt'rno. " 
~he d,ve resultar gloria, rospo'to e veneração Nesta O, SR. MINISTRO DA lusTreA:'':'" FI.llou tambem o 
dupla respoosabiliddde repousa solída garantia t Sr, nobre senador a respeito dÍl instituição dos juizes 
presidente; e. como dispõe a h-i no art. 79, a aeci- de paz. procurando refular e quo eu havia dito em 
são do magist~.ado deve ser justificada com razões contestflçiio ao nobl'o senador pela província da 
deduzIdas; niío é um ncto 1Ud pOSSl ser mera velei- Bilhia emquanto consurou que não se estel1desse 
dado executad=, por caprich(1, e que uão impolJha a 1\ ilJcomp tibilidado pRra o exerci cio de funcções 
necessidado de um,' justiflcllção ampla e inteir/l. poliei.les Ó c:asse dos jui~es de paz, como era {lro-

Sendo vcrda'le intuitiva que muitas du~ deciõões rosto para os que participassem do judiciario. S. Ex. 
do jury em todos os pontos do Brasil, principal- não. desconhecendo li incongruencia que havia om 
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tal separação, ou incompatibilidade impossível. .qae a S. Ex. pareceu boa, visto que no meu coo
visto que o juizado de Jlaz está constituído com ceito não era procedonLe. Desde que· coosenavam 
amplas attribuições polic1aes que exercé, segunde os juizes de paz a jurisdicção de julgar no cível até 
a naLureza de su.a 1nsLituição legal, disse: u Mas ·lOOS •. eram sempre julgadores ; dei:~avam de julgar 
para o caso especul de serem delegados e subdele· os cumes:4o art. 12 § '1", mas continuava~ a ter 
gados de policia, para merecerem cspedal eon· j!Jrisdicçã:o:de julgar no cível; e esta não se .Podia 
fiança do governo, é que não·-convém», porque tu·ar dos JUlZes de paz, porque é uma necess1dade 
(taml>em l)roferiu esta expressão o nobre senador) o que haja homens autorisadoa nas ditTerentes locau. 
qu,e .não que~:emos é que a innuencia do governo dades. para j~l~arem as p~qu~nioas causas ; até nãc, 
invada ao homem da confiança do povo, destinado haver1a adm1mstração de JUStlÇa nessas localidades, 
a presidir as eleições. · para as pequenas demandas do maior munero ae não. 

. _ . ' . _ houvesse 'nellaa quem a· distribuísse. Portanto, j' 
O SR. ZACARUS :-Nao fallot em ele1çoes. se vê que a razão de S. Ex. uão tinha a relevaneh 

. O SR. MtNISTI\o DA J'USTIC:.\ :-Foi esta a sua idéa. e precedencia que lhe pa:-eceu dar. 
Ora, senhores, apresentar • como rnziio, que nii.o se Mas é para maravilhar que se susteute no Brasil, 
póde admittir que juizes de paz sejam nomeados Sr. presidente, nas circumstancias notarias, quanto 
delegados ou subdelegados de policia, porque é ao provimento dos Jogues policiaes, nas localidades 

, expol-os, não direi á corrup0ão, m1s á aliciação do do interior, davam ser incompatibilisados e[Jl cada 
governo, conferindo-lhes por SU'l confianç1 os attri· fr.-guezia qualm hom(·ns bons !JUS merecessem. o 
butos dessas autoridad~s policiaes, e isto para que voto-popular, por causa da distwcção de haverem 
não faltem ao que se espera delles na misslo po- merecido a confiança de seus conterraneos da-mes· 
pular de presidir as eleições.... ma íreguezia; e que assim o governo deve ficar inhi-

bido de aproveitar para serviço publico de ordem 
O Sn. ZACARIAS :-~ão íaUei em eleiçõas. · importante quatro dos homens melhores de cada lo

calidade, quanda no geral ou. em grande parte del· 
las com . difficuldade se encontram os quatro·!! F. 
porque razão ? Para que esses homens do -voto, da 
conflanç11 popular não sPjam aliciados pela conflan
ça do governo 1 Pôr-se islo em principio, dar-se 
c.1tno razão valiosa no seio do senado 1 ••• 

0 MINISTRO DA lUStiClA:-V. Ex. disse: uPara que 
possam presidir as eléições .•. » 

O Sa. ZACARI.\8:- Não fallei em eleições. 

O SR. llfi:'IISTRO DA JUSTIÇA :-Se retira o argumen
to, não insistit·ti. Escapou lhe, talvez: mas as pes
soas que se alhavam presentes ouvh·am. e eu <>S 
crevi: .estava mu~to attentci ao di11curso de S. Ex., 
não podia deixar de e~crevor o que ouvia. 

O SR. Z&cAnu.s:-N:io escapou-me. 

Puis, senhores, na forma do governo consagrada 
em nossa constituição, até a conflança do governo 
não se harmontsa por congenita com·a confiança do 
povo? Póde-se suppor governo sem o apoio predo
minante da confiança do paiz ?Ha algum· antagonis
mo, algums incongruencia, 11lguma incoherencia, 

· r<>pulsão re.-iproca entre confiança do povo e con
ac~b~~:8:1!181R0 DA jusTIÇA :-Ues Je que retira, llanç!l do goyern~?_ Até P.OF todas as insti•uições, por 

todos os me1os nao convu1a provocar sempre o oon-
0 Sa. ZACARIAS :-Não retiro; não disse essas pa- 11orcto da confiança do povo com a confiançs do 

lavras. govorno? Sr. presidente, é incontesLIIVel, nfto tem 
razão o nobl'e sen~odor, 11ão procede o seu · argu~ 

0 Sll. MINISTRO DA JUSTIÇA :-Mas, emfim, O pt·in- monto. 
cipal,ahi está. . O que, em verdade, o nob:e senador e seu illuatre 

O SR. ZACARIAS :-Se tlvesso dito, conflrmava, e 
era a verdade; mas ou riiio considerei aqui o juiz 
da paz como presidente de· eleição. 

collega '(lrocuraram, parecendo discutir o projt)cto, 
era tão somente fazer opposição ao governo. O nobre 
senador fui ainda mais certeiro e descoberto a este 
respeito. S. Ex. uma e muitas vezes referiu-se ao 

O SR. PRESIDENTE llO CONSELilo: -Niio é direito nobre ex-ministro da justiça do ministerio de 16 de 
delle. Julho, como autor e interessado em sustentar em 

-0 SR. MI-:<!ISTI\0 DA JUSTIÇA : -S Ex., principian
do a discutir este pont.•, sempre n s u modo, como 
aspero censor e corregedor, disse : u Poderia talvez 
com relevancia o Sr. ministro dizer que tinha tiraLlo 
o juiz de paz do catalogo dos que eram incompati 
veis, por isso que tendo-lhe retirado o julgamento 
dos r.ri,mes do art. 12 § 7• do codigo do processo, 
havia desapparecido a raziio de incl•Dlpa tibilidade. » 
Ora, senhores, isto não tem importu ncia para me
recer reparo, aJas eu trago pela insistoncin com que 
vejo o nobre senaJor qu!lror apurar minucias; e 
direi que pela mtnha parto não podiu dar tal xazão, 

Ludo e por h1do o projecto vindo da Cllmara dos 
Srs. deputados, procuran.d.l directamente incital~o 
e concilal-o a oppOr-sc ús emendas, e que 'devia 
tomar como insulto e atTronta ... 

O Sa. Z.~oCAI\lAS : - Eu n&o disse atTronta, nem 
insulto. · 

O·Sn. MINISTRO DA JU~TIÇA:-Era O que se deduzia 
do seu argumento ..• 

O SR. ZAc.mtAs:- En 1ão. é deducção .. 
O Sn. MINlSTt\o DA lUSTl ;A :-•.. esforçando-se 

por levantar o cada vez provocar mais .. 
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O SR. ZACARUS ::'-n.iencaata-.e. 

, O SR. 101'flSTRO' DA 'USTIÇA :/- V. EI. dllle: CI botes 
dadol Da lei, 'que fica rota oli arrombada. » ' 

O SlvZAcAau,s :~ Golpes mortaes . .4 r;"mbada é 
um. palavra tio leia... , ' , 

OSR.lliKISU8.A lUSTIÇA :-s. Fx. q~e de. 111 
, lIIodo, de palavra e prop.osfio manilo.taclo, poz de 
parte o empenho com qlle nos pro_e tUa cooper.ção 
para ,18 I.zerem a." relormas &io Decell8rias; S. Ex. 
lJUe éleyailo por coatradlctorio elpiritode p.rtido 
poU&ico, maia de uma vez se referiu. mim. dizendo 

, com certa ironia; « O Sr. miDistro fu OIII8D.&i4Ii8'+Il!itp~.DeI,,?, 
-ele e.ur de.pojadode e.pirito partiJario. e en 
taa~ nada cede •• Eapinto partid.rioempreat .... · 
me o nobre IeDa dor, mas emprestaYa-me contr .. . 
evideDcia 401 lactoll, Sr. pre.ideDte, porque nas 
emoDd .. , e em todo o meu proponto 118m doraoDs
trado quaDto a elta reCorma, Diaguem póde ro· 
conhecer espírito partid.rio ; nem' era prelu
mível de minha p.rte espírito parUdario em tudo 
Ifunto 10 relere á admiDiafraç60 da justiça porque, 

,'o naquillo em que o . esplrito partidarió acha "a as~ 
lonto proprio. par. ter deaeD"ohiment., .e nos des
pachol p.ra a m.gistr.tura, ,e naquel'es actos que 
ex~, como mialltro, em relaçio 'admiallltraÇão 
da jUltiça, eu desafio meus ad"er'lrios a que me 

, apootem provas, factos demoDstrativos do espirito 
partidario, como bavia lIe des80,01".I-o em uma 
lei orsanica, que de"e ser permaDente no pliz, que 
deve subsistir nio só emquauto eu esti"er DO go" 
verno, mas Ilindll palito na opposição, e a maior 
parto do tempo talvez na o{lposição, tendo interesse, 
portanto, que sejll uma lei a melhor combinada, a 
melhor estab~lecida, que o serviço importantissimo 

que a 
,eito de prclpliledlllle' 

t09 I'OIIIIOIOS, 
prietarios 
edificam ou e 
do o'ppoaiçilo, . . 
ao palZ : a experloDcla o 

O SR. ZAC4RIAI :- O 
não é estragar. , ', .' , 

e SR. IIINISTRO DA IUITIÇA -:-Ald 811'4' v: Ex. fã- ,: 
zendo a parte de corregedor... . " _ 

O Sa: Z4C4RIAS :-Nelll 10U Juiz d. direito. O." 
abuso do direito romaao quer dizer eoul& multo dl'·. . " 
Corente: explicarei isto. ' 

O SR. MINISTRO D4 IIISTIÇA :-EmOm; Sr, r.reli;. .. ' 
tlente, C1" que está bem aclarado é-que, se a 11 ust,re : 
oppo'lção ilá de mão ao., projeclo, nio mais o consi- -, 
dera. entende qU8 é d~fectivo, que não presta. 'lua 
só ella pólle a seu tempo trlzer a luz nes~s tre.,a.8 
levantar um monumento digno do paiz, não, é seaão 



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

.·;,.·.' .' .... -

.. ·~ 

.,..10~ 

. "' 

_; .. ;··· -

... .(:,. 

-~·-· 

-. 

~-·····. 



I 

., ' • : 4 

'<.:':·~:': 
~~. ~:-; 

-~ :~ij 
~--"": 

,/ ::. _)-;:~' 

. ,~RoFEru~ NA ~~;~:a~ ~E JUNHo oE,,;~2~~i;§~r.WJi 
. . ~·.:: ; 

·,-=,. 

• .. __ PELÓ EXM. SR. SENADOR 

C.A.N-DIDO MENDES· DE ALMEIDA 
'·i'• .... 

RBJ'OIUIA IUDICIARU. -~ 

Antes de eatrar Dll discussão do projcct '• devo 
dar ao nobre senador peia Dahh , que acabou 
de faltar, uma s•tisfoçito. 

S. Ex. julgou-se offeniti>to pelo que eu disse na ul
tima sessão em relação ao seu requeriment(). Nunc1 
puz ern duâda as intcn~ões do nobre senador; res
peito ns muito e julgo S. Ex. üm bom C.Jtho!ico. 

O Sa. BARÃO DE S. LooaliNço :-Apoiado. 
O Sa. CA!'I'DIDO MaNDES: .;_ Mas entendi que o 

seu requt>rimento da maneira porque estava redigido 
rião correspondia aos sonLirnentos de catholicidade 
que. • · - · · · 

0 Sa. PRESIDENTE: - Já nii.o eslá em dÍICUieàO O 
requerimento; o que está em discussão é a reforma 
judiciaria. · · · o sa-~CANDIDO MBl'fllES:-S·-i d sto perfeitamente 
e. &;tn~.:-fille pedi licença para dar urqa pequena sa
LlS(:Iç.1o a'<> n.;bro •enad..~r q 10 acabou ile fallar. Vou 
entrar na mato ria, o agradeço muitu a ·v. Ex: u ter
me lembrado o meu -•Jever. 

. Sr. paosi.U•nte, pedi a palavra neste o!eb ttJ só
mer&te pc.r uma consideração: .o pr .. cedi_mento da 
o;orosiçao liberal, em rlllaçlo á reforma que s11 
discute. -

Bem sei que depois.do quo so tem dito a res1.eito 
dests matoria, eu nada viria dizer de novn ao se
Dildl); nem p:~ra hso era .o mai9 competente:. a minhtt 
palav1·a nii.o é 3uturisa11a... . · 

0 SR. MINISTRO DA IUSTIÇA :-Não 8p"iado. 
.O Sn. C.\NDIDO MBNDÉs:- .•• Uàll·t.i .. hJ dotes ora· 

todos ; o nestas . c.rcumstnncias conheço perfeita
monto a minha iuferioridade.·--

0 Sa. l~. OcTAVI.\No :-Isto é modestia. 
O SR. CANDIDO MaNDEIJ :-Sr. presidente; entrei 

para esta casa no dia 19 de Maio, quaudo fallan o 
nobre senador pela o~hia que enc•·tou e5te dobat". 
Antes de entrar 1'11 ouvia da nnte sala tudo quanto o 
nobre son~dor di1.i11 a ro~peito d1u disp··siçoes e do 
interesso com que a opposição liberal acolhia as re
formas _que o goyernoJ pretendia r.,alisar, e digo 

com satisCação a V. Ex : aJiplautli multo as palana1 · 
tio n"hre senador pela Babia, e em meu coraÇão dei 
par a bens ao meu Jlaiz, ·ao mtnistorio e a mim ml'l· ' . · · ,, 
rno,. por vêr chegada uma occ.1sião em que ie podi.a · · __ :._ :t.~_:._-7_._,_-~ .. l:-.~_:_, __ 

fazer rerormas'com accordo dos do~.os par&ido1.- · . - -J·· 
. O Sa·. F. Ocuv1.UfO:- AJ!oiado. · · "':;.:<~: 

_o Sa. CAM roo liENDBS :-MarlJÚei, portanto -es&é - . ~ ::9iÍ: 
.tia, não como os romanos fazram nos diaa.?a1101 · · ~ 
com uma pedra branca, . mas gravei-O em 'minba -- ·._ ~ ~~ .: 
memoria como dia fehz. Entretan&o depofl ~· · · · .,. ' 
nppare..:eu impresso o projecto YinAo da· ou&ra ·; \ :';; 
oasa com o parecer da nobre com_missão .de le,Ulà- · ,:,:-::. ·; 
ção o as .,mendas apresentadas por seu illus&re rela~ __ <:c;_-_·_.'.~.t~.-
wr, _logo J•revi que eu estava ou vivia em uma illu· c ·;~c 

~~; ~~:e~e?~~~~e ~i~~s~~s~:~·.mettido não se reabsai'ia. --~----~--~----___ ... ~-·--~-~-zy_._r_;.-_:_:.•-
•. Tdvez que na -emendas prl)poa&as pelo nobr• ~.'i_ 

senador pela Oabi:r, dizia comJg.>, sejam aómen&e a . -... 
m~nifestaçlo de suas opiniões, e S. Ex. não levar• a · · .- ·:-":>:"~"~ 
su.1 iusistencia ao ultimo ponto, is&o é, lfe nlo-110· ~~ 
roalisar cousa alguma que a discus~iio mostre Hl' ,., :::- ~ 
co•nveniente.• lnfe!izmen&e, Sr. protiden&e,,,a.~là;-_· . •. ·:. ·:~ 
o•ussão nio trunr:mt; a c~rtoza de que nll'_;M,~~"'~'-_ ~': ,--~.-;i'H~ 
rá ao re~ultadu tao destpdo rolos que,.~adeijla_;;:,;. ··. : . .c;:.:•:•.'~~, 
mAnte se interesslm poJo bem Jo pafz.··:~"~:t~::ç ~i~f;:';'o~ .:_,,.,_."<lf~,!:: 

O nobre senador marchou por gradqç~il': ·A:pd~~;/' -'',7:';;9; < 
ci_pio ~lisso IJUt! não ti:tha. esi'erançu éle q~e o:-:.iil __ ""f·;:·:_·· __ -_-:~:r_~'--_-_ 
nrs&eno ace1tasso todas as 1dé!ls do partido liberal~ e'<:." ... ,.;;.: -~' 
por fim accr•·scentou que trnha certeza de que o ·· · .' -~ ·<-~:~r'-· 
ministeaio não-realis.uia. essd aspiração do 'pur&id!) -- · -:.; --<?f~ 
iberal como s~ Ex. antevrra,e que, por&anto,abandC)•/ · :~:.- .;:,~j•:· 

nava a discus~i\.o. sobre •tu:Jo se r.eniD'aceltasH. a·, . _ :'- -,:;.~ 'l:"f 
omend" a resperto do a-.gmentG ~e relaoies. Al&ilb,;-->·· ·.-·::_~{?! 
pnis, o nobre senador pela Babl3 queimo11 H auaa _ ·,::;; . 
llÓt:s: roi o primeiro que, póde-se dizer; poz t"rmo a - ' ::~:J· 
osta discu~são, no terreno em· que convfrla _Obt..abele· :~-
ct~l-n, e dar lhe tlcs~'nvolvimento. ·-·T: 

Entretanto. os nobree sena·li•res que teem com· :.:::1:: 
batido o prc>jccto ul111gam contra o nobre minbtro _ ' '' 
que fôra oll~o~ •Jil<.·m pt:Z<Jra tt·~o á discussão, 41uando : :J:.', 

.o que o r:.obrc mm1slro bav1a di&o no ftm\1 do seu ! 1 
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ultimo tlbcurJo era que, em razão do estado de suas 
forças. não podia continuar a discus~ão, tendo-rcs
.pondid:~· ás objecções otrerecidas; limitando-se de
poiil a ex pender simplesm~nte a razão do cada artigo 
da réf,lrma. E·na verdade n-esta discussão já se li
nha posto um véto completo em nome não só do no· 
bN senador pela Bahia, mas do partido liberal. . 

O nobre senador pela Bahia _não falia aó em seu 
nome,. fana em nome do pnrtido liberal c<~ mo seu 
chefe é representante ; e dá-nos uma prova bem. no~ 
tavel da delegação 1u' tem na redacção e juslíllca
çãQ. de ~uas emenda.s. Ao, que o projeclo da outra c •
mara diz,e bem assim as emendas apresentadas pelo 

. nobre ministro da justiça\e sustentadas ou apoiadas 
pela coromissão da legis a9iJ.o, S. E.x. não usa de 
outra formula para condemnar seó,ão as expressões: 
a na o ·admitto. ,. -

Já . v~ o senado que a questão não é com a 
razão que procu1·a ll~clar0cer e ~er esclarecida pela 
discu~são. mas com outra enu•iade i nós estamos 
em p1·esenca de uma força que exclue o debate e 
exige conCdBSÕt!S: u não admitto »,não póde haver 
nad1 de mais dictalorial e absoluto. « Não admitto 
est.á entendido que devêra ser por taes e taes razões 
em q,ue o critert:u~n fosse o inLoresse ~publico, e não 
as v1stas limit3das da um partid~ •· Não allmitto i o 
Jlllrtido que eu represento exclue toda a medida que 
não toma o nosso padrão por norma. " 

S. Ex. acha-sa revestido de tanta força, como.Jlóde 
se dizer, Bismark em ~·erriàres, ou o general Bona
parte em'CatUíJO Formio. 

~iio vínhamos aqui discutir o que era roa~s util 
ao paiz e de conformidade com as suas cucum
stancias, mas subscrever !\O quo o partidn de S. Elt. 
tinha resolv.ido por bem· que se fizesse I De~ta 
fórma nunca ~;e poderill chegar n um nccordo. Nós 
não vimos aqui, (•!reio que os partiios não: devem 
ter em vista outra couia nos debates senão o bem 
do paiz, e n~o o sou i~~edia~o ou pocu.liar interesse) 
nós não vunos 11qut dtscutu e aprectar o bem, as 
convenil•ncias dos partidos, não . nos esforça•n~s 
senáo por vermos quaes as medtdDS do que mais 
necessita o paiz, ao manos em relação á época 
actual, e ainda á do futurll, até tln•le possa che1ar 
a noisa providencia. 

Não 8ll pód~ dizer que venhamos aqui lr•tar !lo 
qtie aerl!l u· ~elltor, e~ qualqu~r circumstancta, 
-mas do ·que serta convemente na epoca em que a 
lol so·r,.z. tendo-se presente o estado real da s~:.ciu
~~ . 

S. Ex. encetou R discu~s:io dizen.do contra a let 
3 de Dl'ZOinbro honores. S. Ex. dtsse nos que et·a 
essa lei '1l m1i0r causa de oppres~ãu dos brasileiroP, 

' e no sogund.o discurso S. Ex. nos assagura q!Je essa 
lei era de muito mcrito sob o ponto da ns_ta d~ 
admini~•·ação da justiça. De fórma que cu nao .se1 
como esta lei era ao mesmo tempo •lo- oppresstva 
dos bra~ileiros e cousa tã • excellente quant~ á 
adminbtracào da justiça. Este 'é o caso de dizer 
c.)mo um dos ,.outas francaztls que essa lei tão mal~ 
trntada uüo merecia: « Ni cet exci'is a'!Lonncur, tu 
cetle indignité. » ; 

1\'[;,s, Sr. presidente, o nobre !'enador pela Bahlll 
:~.indo. deu desta lei uma idéa elevada. E parece que 

s,. Ex: dando essa idéa da M de 3 De~ernbro eaque· 
cia-se por um naomento .do S(•U parttdo e reco•·da
va-se Cl.lm saudade dos témpo~ cm que, lid'ildor ex~ 
trenuo,conquistara louros tão vireutes,grangeara essa 
grande e mel'ecida posição q•Je tem no paiz coroo ju
' isconsulto, defendendo aquelle monumento de le· 
gislc- ção, por isso S: Ji;x. faz d•!Ssa lei o maiur elogio 
ao mesmo tempo.· em que procura · doslustral•a. 
O nobre aenajor, diz: uDepo's da lei de 3 de Dezem. 
bro nós não appltcamos ma as a ultim.l medida que vem 
no§3.'1 doart; l'79 daconsti&ulção, istoé,nil.osuspon~ 
demos mais as garantias inllivi'duaes.» -

Se o govemo •:lo Brasil não tem usado deste 
recursq extraordhiaríó, e eu be1n estimari~t que 
não houvesse época em gue delle _Be usasse. só
mente 'ror causa da lei de 3 de Dezembro então 
direi: é uma lei maravilhosa, é uma lei que me-· 
recia, como S. Ex. diz, ter sido elnbornda -no 
rnonte Oreb ou no Sinai, ou, segundo ais legendas 
romanas, ser mspirada pela nympha Egeriu, jsto, -
é, por ~mJ. tl'!msmissã•l do e~pititQ:. da divindacte. 
Uma la1 que produz destes resultados, não póde 

'ser uma lei má." E em verdade. Sr; prosident~• 
se esta lei trouxe par a o Brasil 11. quaetação dos 
espíritos habilitando todos os ci'dndãos a pensar 
bem e prudentemente sobre as cous~s. do paiz, sem 
q_ue ma!s se lançasse mllo dos recul'sos cxtrllorllina· 
nos e vtolentos, realmente um:1 tal lei tem titulos 
á gr·•tidi<l nncional, e devera sempre ser apreciada. 
P01·tanto S. Ex., indicando este· facto como um dos 
males produzidos pela lei de3 de Dezembro, fez ao 
meu ver o seu :naior elogio. 

Não sou tsmbem grande apologist11 de1ta lei, re
conheço que . tem defeitos, e é por isto que acom
P~tnho o ministel'io nas rer..; .. mas que quer f~tz11r. 
Mas pergunto á opposição ~ sobre tudo 110 aobre 
senadCir pela Babia q·l& infelizmente nlo.so acha 
presente: o que é que tinhels em vi11ta quando dis
sestes ·ao governo: .contau cômnoaco'l Não podíeis 
ler em vista senilo o que o ministerio prrimeUeu na 
falia do throno. Era neste terreno qui) det"ia eesen
tar a discussão da opposição e o fu!ldamnnto de 
suas reclaroaÇõee. ls1o n e .parece claro e ju1tc. 
Ora, o governo actual disse: a o que prometti ua 
falia do throno é o, gue está no projecto e ~mandas. 
O p.:nsamento, a idea que alli estava em resumo, 
aqui se acha desenvolvido e articulada. » .. 

Mas o ncbre senador pela Bahia, e ·com elle todoa 
os honrados _membros da opposiçllo que teem tra- · 
ta.to desta questão, em vu de discutir o pro~erto 
neste terreno. procede á maneira de um sophtsma 
que assicnala Boutham, em suas obras, o sophtsma 
•lns diversões artifocic.s.,s. Então o nobre senudor, 
mudando o ponto de "ista da questão, colloca-se 
em outro borisonte, para talYez esquivar se ao des
ell)ponbo de SUIL pro01ossa ; pois, ora diz que apoia 
a proposta de 1862, ora o projecto da camara dos 
deputados achando tudo melher que as emendas do 
governo. Mas o go,·erno não pod:a otrer~cer senão 
aquillo ele que podia dispôr, isto é, reformas da ma
neira porque elle comprehenlliR a ~ituação •lo paiz, 
e nã~ _segundo liS vistas e programma da illustre 
OppOSIÇaO. 
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a 
o governo, Sr. ·presidente. tamltem nli.o podill O nobre lenadorpela Bahia, relátordacommi .... ·o. '. , .. ' 

apresentar outropr( jecto sóment8 par .. divertir os accusou o projecto por .. ser defeetivo, . i.lufficlenlf'. "r :>:' 
eipirilos e deslig.,r a honradll oIJPosiçao da promessa já porgue flão tinha .tudo, jA porque tin~a pODC,?' "'::~ 
que fez pelo seu legitimo orgilo. :::e· o go;emo 0110 Mas, Sr. presidonte, o qlle foi ~lle 'prom':U,u o ml;'. '~'!' 
p",d

l 
i.

d 
varhr de lhno cdon(ra o quãe 8e o~rigara n

é
a doi8tehrio edque con~eguiu attrbah r~ldhB adsboa.ll"raç..:-.: ... ·.: ... ·~.:.~:.-.',;. .. ·, 

fa • o throno,. honra a oppo.rç o &amuem não a onra a OPPOSlçãO, e so retu o· o seu tlus're . 
licito Caze'-o; exigindo do governuo desempenho do chefe' A sua prome!!sa exarada na. falia do 'broDO. .. . ":-;..'i; 

.' que não promettera. portanto; pareca'm~ que não.é Ceml alJora, em vista d.esta prome~la, ~1.cutindo-8e·.;~:.~.,...... ':';:'~ 
um expedient" autorisiido. o empregado pelo nobre este pro)ecto, póde-s8 dizer 80 minl.teno como;des" '.,~. 
8enador. e nem póde desobrigar a.palavra dada pela emponho de uma obrigaç60: 'deveis fazer a-ori.ni- . :'~ 

-opposiçãoem Cavor·das reCormls do ministerio, : saçao .judiciaria, completar a.obra· da outràea •• ,.· .;: .. C':i"_ 
. A opposição queix~~se . do nobre. minilltro' 'MA jus- s, tislllzer /I prop J~ta de 1862, tratar disto e!Jàqnlllo ; .;.~ 

tLÇ8pu!-'.cJue lidO s-:lapresenta a'llIl.com arprssen' outro' E' ulDa exigencia,. a .meu ver, iojultlftcada '8 . . ......... :~.-,':.~ •. ~ .. 
teuo; julga' que' esta circumstanciaé mais um mc- talvez impertinente, porquanto o que rerO'Deueu .. · .. ' • 

::::1i~:?~~iF:~k~~\rr1;~~~!a~ei*::~;:~ ~1!!!iii~:;~i;:3:1~~::~~~~E~:~~~;~i, .. : ..... ·~.: ... ~.·; ....... -:.:1.:~.:._.'.·.· ... ·.:i.:.~::.;,~.:.:,' .. • 

, le·m~.em nenhum fundamento, porque, como jA mais do q'le o governo tinha promeUi,to •. Ora,.'Q que. , ' .. ":c 

;~:i~ ~ip~~~:~'!!:::o~e~o~u~.di:~~:~ãfuli:~~(~ ~:~:'jt!~~cfa~~v;ef:io a' ~~;o~::!'d~ofefd~Y d~ õl:':: .,:.<:;~ 
biatil to o o debate s()bre esh reforma, ali 8 tão bry (\~ relação ao dProC8si80, foi daÍ' fJarantill .. á pc- ,:;c:.{j 
reclamada.'", o.': .. . pu açao contra as lapos çõss que eXistiam nessa, lei " .. "-

Não ha dluid. que depois outro illustre senador quecoutrariavam a liberdade individual, rrincipal- .':-:.;:::: 
pela Babh e o nobrá senador pelo Pia.uby trataram' mente contre a pli~ão preyentiva. Elite é o.mais ._ .,"';~: 

'- de attenuar. a impressão des~gradavel'que fez a re-. forte elemento da .·reforma que se projecta; não - .. : .. 0;: 

tirada b~ usca de seu tão distincto chere. Mas neo ha: era propr:iamente uma organissção judiciaria. . .... ' .'::::.~ 
razrto p.ra lançar sobre o nobre ministro da justiça. ·Mas deste, facto faz-se um capitulo de accuaação . I ... ;.~~ 
psta aceusação. O nobre ministro dI! justiça demans- aO' nollre ministro. porque não quer tratAr,já da,ol':- ... ,:." 

. trou aqui que estava doente, enlélD dest~ 1I0ftrimento ,anisação jutlicinria, porque não S8 empenha' .nl"lt. ,c. :;;~ 
pbysioo póde ter outro moral, isto é, o de não ser, reCorma. 1l0rquI! !óassim disse S. Ex.con.eRuiria.)~ 
bem cQrrespondi4o pela honrada opposição,.qu~ não elevar-se,áposlçao dos grandes r(formAdore •• E' _.; .. ,,,,. 
o comprehendeu ou não quer fazer toda Jusllça li uma aecusação sem flindamento. injustissima, que, "i':>, 
lealdade de 8UI\S ineenções. e aos bOl1s desejos qUfl em vista da promes!a leita, a honrada oppodçâo nun-' ~-~::·j~;e. 
nutre cio dotar o p"iz com UlDa lei garantidora da ca'com razão poderia intentar. porque essa promessa - .~';, .. , ..... -.........•. J::"' ... ,.,~.'.~ •. ,.,._ •..••. ;".,:,,,,:,_.'. liberdade individual, sem os inconvenientes da le- estavd limitada ao :que . tinha. dito e assegurado o mi- __ '. 
,ialação de 1841. nisteri,o na Calla do throDo. . , . '. 

tosS~'o~~:~~~~; ~~~~~·~~~~omn:~~ir:~~i~.,d: ~r~~:- terfo dq:a!~iI~:·h~r:~~::~in~~~:t:~;~~:a~ ~~~~; .' .;,:::<11 
plthiapela honrada opposição. é sem dUVida o IICtUIII. por não emprehender reCormas, que demandam :. ;":' 
Sr. ministro da justiça. S. Ex. desde o sou relatorio do. muilocuidado e estudo, como roconbeceu o'Dobre . .'.);' 
186l::.minif~stou-so disflosto a'Cdzer reformas li leis~nador pelo Pia~h.y ai!lda ante-bontem? Comopo- _ .~--:ii; 
de 3 de, Dezembro, no i,úeresse do garantir mais /I dIa fazel-o. o ml018teno, ofl'erecendo· emendas, no ." o,.,~ 
liberdade individual1 sem duvida o mais urgente: sentido em que queriam. os nobres aenadorel, ao I:'.~ .•. :-.::_:~.·~_·.:~.; 
entnlDdo para o mlnisterio actual, mostrou S. Ex. projecto votlldo na- I'.amsra dos:· Sra .. depu"'dol. . - ~.' 
que a r.lIlavrll dada naqdella ellocha, ainda 8ubsis- emendas que iriam ter a\l( uma só discussio", ' .. :: .. ~". 
til; e r.om .meSr vigor;· e apres"ntou fUaS idálls. de ,Erl' .~~ alguma sorte imflÔrá9uellaciIlÍlII'~à·re.-., . ,~S"(' 

~:~r~?Jl!~ rS:~ ~~?z ~O:~u:~I:-c::!~~i~~~!eS:!.':t~i~~· ::~sd~aà~a:;a*,a~p~~~a~mr:e~~~a:i~~~~~~=.~." .•.... ; .....• : .... , •... : ....... ~_.' •. , ... ":~.' .•..... ::.0.'·':-r·~ .. , .. ,:.·c'!:,,· .... i_ ••. ~ •. dO.~.,iI!~~L:.' .. ' Não é tudo quanto'a nobre oppo.siçãodeseja. mas já ahás tem o dueLlo a mais de uma di SCIllI80.0m 'li.,. . _:.~. 
,,, é algu'lla cousa e mui vnllosa; não é, portanto, um sumptos de ordem tão elev.lda, o de q'le·'parecit;'·.' 

. projecto quo se possanbandonar, rt'lgeitar ''''. Uminl', me, não ha urgencla. ... . ... 
como pretandoq o nobre senador poJa Bahia-que en~ Cumpre observar que já ministerios 'liberaes .,,' ~ 
cetou este debate. a meu ver sem Justificado motivo tinham reconhecido que não 'so podia. >fazer.lls :4uas.. _:...,. \-.~ 

Os mesm';s nobres senadoNs quo combatem a~ reCormas no mesmo projectô e 80 meiorro tempop ,:' -"::";)J 
émendos. fizeram justiça ao nobre ministro, quandQ Escuso estar aqui apontando, porque ,correm i.., . . '" 
disseram que era um cidadão rest'eitavel, que não presso! os pr0i.<,ctos, IIIIo1e8 for~m os ministe.rloIlJi-· , '. -<i~1 
se lev~va flor espirito de partido, na escolha de peso ber,!les.qu~ !lss.lm procederam. sepllrando a' orgp!li - . _~... ... ~. 
8:>111 para li magistratura. 11m ministro que dá 'saçao Judlclar!a da reformll ~ebre o processo. 0". '. ,>. 
destas gar.ntias, que exbibe toes provas, que mos nobre senador pelo Piauhy que fl'z parte da com. . .'. 1:1 
tra tllnto desf'jo do acertar, que é de uma seyoridado missão de justiça criminal na camar/! dos Srs •. depu- "'::':::-:~ 
louvavel na .escolha do pessoal pua a magistratura, tados, que teve de rever esta materia, deu um pa- • .',"":11 
quaesquer que sejam seus defeitos, sabe resgatal-os recer em qne a do~trina das reformas limitadás, se . " .',:~,~ 
por essas magnificas qualidades. (Apoiados). acha alli estabeleCida e alltorisada. Essa commis!ão '·'crl 
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I6mente aceitou lia proposta ~e 1862 o que !he .pa-' elles tinham como espelhos, e cujas constituições 
receubem e.tud~do e exequlvel. E se ontão 'JI o copiaram, uma organi~açào judiclaria typo, qllQ 
partido liberal reconhecill ,q'ae uma leCorma tão se houvesse cOlIst:tuido o amlmural da' hberdllde 
largo como 'Prete'lde' o nobre senador pela Bahia dos cidadãos, pot'qUI', diga-fe o que.e quizor sem 
era impraticavel nas circumstanciasdo nosso paiz, uma boa' orgal).isação judiciaria. de pouco 'servem 
que uma reforma de organisação judiciaria nao se camariIB legislativas, e liberdade de in pren~a celO
deve misturar com a reforma do prI')C€SSO, como fa· tra os abusos e:prestigio dlS poder forte,o execuUvo; 
ler-se hojft carga ao nobre ministro de que elle fd- 'Tudo isto é até cel\opontoinutil,. porque não ha 
tou ao seu dever~ ,não contemplando no projecto em aquelle poder que. com mais emcaclIl que' o mode
disclUlH.o a orgaoi'ac:ão judicaria ; e não quiz ter 11 ,rador, possa resistir' aos desviol.dos out.ros, que 
Iloria d()1I grandes rerormlldore~, limitando o hori It'ja a ancora em que leap()ie:aconllituieão, do um 
lonte da sua reforma judiciarb 't paiz, lIue alp'ira a conquistaA",~erdadeira li~oldade. 

Onobro lenador p11a Bahia citou dous eX'lmplos A constitUIção começou dIzendo que baVla qua~ -
para comprovar a sua doutrina oú antes para auto· poderes: o muderador, o legtslativo" ° executivo, e c, 
rilar os seus conselhos, apontando como espelhu o o judiciario: mas de que fórma ,lprl:'Seotouo ju
que se fez neste sentido na It,,1Ia 8 em ('ortusal. diciario't Não representand() a naçl.l, e 'Jlor conso· 
Mas p6,1e·s8 apresentar estes 'dous paizes como quencill em uma po~içiÍl inrerior aOloutros poderei; 
elpelhoao Brasil nesta materÍ!l '1 NO!o8al cÍlcum- começou logo annullando-o. não 'lhe. damo a Im
_tancias sã,,) 88 mesm3s'! A nsUa era ainda ha póuco portoncia devida. Sabemos qlle os aUributos 4alO-:' 
tempo uma expressão leographicl : a rovoluçAo.,que benoia 8e distribuem'por differ.ntes poderesem.que 
a,ormenta a Europa pesou em cheio sobre aqüeJle ena se dividu: mas todos são- .igulies, todos repre-. 

" JlSil, cujos estadistas assentaram mascarar a uni sentam a nação; tDnto o lf'gislativo que faz a lei, 
dade rao\Íllia quCl ostentam. adoptando logo ás pres- como o executivo que tem de executai a em relaçlo ta. a legislação franceza. Não estamos neste caso; ~o direito daa gentes em geral, como-o jlldicial que 
nascemos muito Robl'emente. e nossa sociedade SOfa é outro tlxecutivo, mas applicando a lei em rl"láçlo 
de outra o&tabilidade que nos deixa 'espaço; tempo ao direit() cidl' e peculilr dos cidedãos: nio são 
sumciente para estudnmos séria e madul"dmente nos- inferiores; todos lão iguaes. todos são a externação 
sas quoslõe~ po,lliticas esociacs; não devemos prOC1lrar do poder soberano. 8ub diff Jrentes'faces"todos Te-' 

,exflmplosem paize8 trangrenados pela revoluçio, que presentam annção. Mas de que serve o conh.,ci· 
1110 contam com o dIa de amanhã. Portugal est', pó- mento destas verdlldlls intuitivas do direito consU- , 
'de-se dizer. qU/lsi no mesm!> caso: é um paiz que vive tucioolll't Nós nio tinhamos visto um exemplo do 
loboremmondadietadura. cujos parlamentos duram poder judieiatio em igualdada de posi91'o. nem na 
pouco; ~ um ~aiz agitado, dommado pelas sociedades França, nem aia Hespanha, nom em, PIlrlugnl, 
secretl\s que Inspiram a sua politir.a sem solidez;Não donde cO}íliamos ou extrl.him,ls a cl.lnstituição, que 
poderb, pois, slÍrvir de exemplo: e ainda que aUi nos rege, visto quo ol1a cm mnitu psrtes e repro
se notem bOIll leis, o que não des~onheço, de que ducçÍlo das constituições da França dfl 3 de Setembro 
lervem alias se niose aibptllmás nossas Clrcumstan- de 1791, da Ht'spaHha de 19 de Março de 1812, e 
oias'! Havemos de seguir Sl'm,1IX ma oexempl1.1 do de Portugal de lo de Outubro de 182'a; e.: nesses 
que S8 ft;>z e!D Portugal só psra termos a gl.uia de documentos o poder judiciario 'não appareciacom a 
Brllndes refermlldores 't Seria rematl,h loucura se autonl.lmia que o deve distinguir dos outros po· 
fossemos proc~der desta fórmo, e não penso que até deres. Na mesmo França ni\) se cllnsiderava .um 
14 eheguem os dese;os do nobre senador. poder .•• 

Eu ta,mbem, Sr. presidentl'l, de~ejo mUito uma O SR. VIBIU DA SILVA:- Toda justiça elOanava 
organiPação ~ judiciaria convrniente rara o nosso do Hei nesse t.empo. . . , 
paiz" ma.aguarelo-a do estudo.e do tompo. Tenho 
uma, opinião. particular sobre est'! materla, mls te- O SR. CAKDIDO MEMDB8:-. • até se dizia ordem 
IIho até 'acanhamento de eXl'0l-a ao sonado,' receian- judicial; então .comprebendia.se bem que o Rei, 
do proCerir ais uma beresla nestas ma terias, bem chefe do poder executivo, podesse dar SUIIS ordeol . 
que me~pareça que leria a organisação judiciaria aos Cuncclollarios 9ue !ulgavam o applicllvam a lei 
mais conveniente pa .... este paiz. (o actuol poder judlciarlo), porque era o primeiro 

'C Vá d' juiz. Tanto li carLa de 1814, como Il de 1830, e a 
O SIl .• "BRIUi'lDES DA UNHA: - sempre lzen· constituição do segundo Impelio, estão Iccordes 

do o lIue seote. Deste ponto. 
O SIl. CAKDI'DO MZKDES:-Estou per.uadido, Sr. Nós ficá mos E'm um meio termo, nem coolide· 

. presidente, que nunca chegaremos a radicar no ramos o monarcba como o primeiro juiz do paiz, 
oosso poiz o reinado da ordem e da liberdade 5em não obstante publicarem-se as sentenças em leu 
uma grande rerormll jU'Jiciaria: mas tambem estou nome, nem 8 tribunal Ilgu'11 conferimos o direito 
persuadido que a nossa.constituiç~o não se prest.a de representar o poder judicial: ficou tudo no ar. 
a 8ste deBitleratum Os oossos maIores foram Ceh· M.esmo no capitulo que trata deiS attribuições do 
zes em muitas concepções e combinações que rea; poder judiCIal não est~o ol1as claram.ente flgurad!,s, 
1isara~ ~m nosso pacto. fu.n~a~ental, mas qua'!to a nl'm bem deflniJlls: tao sómente diz-se que oSJu
constItuIção do poder JudlClarJo feram mUlto InCe· rados julgam sobre o Cacto e os out~os juizes Ilppli
hzes. E lisvia uma rázão para ist.), Sr. pre.sideute; cam a lei, e consequentemente orgamslm o proceaso. 
ainda não se tbha rea~isado nos outros palzes, que Est~beleceraPl-se tríbunaes, um o primeiro em ca-
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thegoria para qilo se .interpõe reyista,· .outros para 
prover os. recursos ou arpellações. ém 2• instnncin; 
juizes vita!iclos .qufl app cama lei, o afinal os juizes 
da paz. 4 quem se. confiou aa reconcilioções. · · · 
~ada maia BP diz do p. odor :ju}1iciol.no titulo pri 

va&1vo; nio ,figuram ·ahl .todas su11s a Uribui~Joes, 
com:1 se lez á r•·apelto-"~do .. p~der >legialativ(), do.~o
•der execuli!O .e do_ pader:tbloderador. Qu.em. at&enile 

·· para. a. :C4)11stttuiçao, quem n examina, vê: que· o 
-podér ju•jlci.~l é niui·limitndo em sun esphera, e su 
bordlnado ao!J· outros poderes; entretanto a consti· 
tu1çla0 por;dJ~~B ve:t~A:teclara que ·es~e 1•odcr ~ m 
tl•pendeate. Of!de (•stii . a inaepelidencin, senhores. 
ae 8111!•PUder nao nome1a seus. empregados, não ot~ 
mantem;:;nio os conserva, nlo. · L·s. Promove; não os 
aposenta,· e apl·nu póde suepender.por:meio de pro

: nuncia ec~udemnar 11quelles que Caltam a sou dever, 
. -ou I• bl'$ quem recae .a suspeita lunddda de aesim 
'prat~carem! O. ·•ireito de velar na guanda da cons
tlt~lçio que dt:vêra: co~pctir a. tod •S os eoderes, 
lo1 tiío · sómente conferido · ao, poder leg1shtivo, 
como uma di~lincç~ó~ E aos a~usrJs praticados pelt• 
poder legislatiVO contra a constt&uição quem melhur. 
poderia resistir quo:o·judiciatio! . . 

E' verdade que- o poder judicial tem o direito d•· 
interpretRr doutrinalmen1e " constituição, p<l1er que 
.os outros a meu ver não possuem; mas e• ta attribui 
ção não· é claramente defini •a, resultadas expressões 
-applifs.,r. a lei,. do. art. 152 e da natureza peculiar 
deste poder; e lambem porque essa attribuição ao!!' 
outros poderes não foi conferida. nem em meu humil

·lfo enterat1er o poderia ser, ·porque, segundo a cons-
.tituição, o poderl gislativo só pó•le interpretar por 
lei ou poraulotidot1e ali leis que Caz,IÍiío O-pacto run
damen&al. E u acto ~~t:diciol.l••l só 'o . antorisou l•ara 
et.te encargo (art. 2~) cm rclal(ãO ás disposições do 
mesmo acto que conttv~.>rem 1uv1dot11; quanto ao mats 
não. A.medida consignada naquello artigo aseegura 
aJnda mais o direito. do poder judicial, porquanto 
pt'r,,,itte sómente· n"qu~.>lle caso ao plder legisl11tivo 
nlo constituinte a inter0·r••taçlío l4>1gal ou autoritaria 
daquella-1 disposiçõ01, e não 11 doutrinal, da compe
&eocia do outro puder .. 

.: : . HaYen•lo estas incongruencias. já· .se .. :vê que, .8 ' ·~~~iT~ 
quizessemos col'oc~r o poder.judiciãl:na eua ve1cta:- . :·;/;: 
dei.·a po•ição d•J J'Oder,·com autonomia 1n:epreaen- · ,.,... 

:Sçã:ut~•~s 8~!~!"~~de~s0 ~oC:~:::~~~:;'JI~~:-:: .·_.;·.-:.~.--C:~.:.~ ... :._·· .. : .. it·~·.; .• ~~,-.~._f ... ·· opinião di) dia, a todo mo111ento JIOdlam .fa1or, lefa _ _ ::"-
jA. quan&.• oo seu pessl•al já qu,nto ii sna ort~aulsaçlo · --::,.~ 
dustruindo ou alto rando a tu lan te o tdificip levantado, ·: ~ > . -~_; · "-j 
e IHsim nii.o podia •• judicial emprehender nada de . - >~/f.•d 
1erio e util; estava nas. mios dos outros p~í1eae••: ~. -·>':;** 
porque nlío estão defini las. na .consL:&uiçlí.o suu. :ver- · . < :~~:~ 
d.tdeirn s attribu!çõ :s, pontos naturaé11 cfe .re•ia&eocia" . ·' ·:·;::.:Jt 
contra os des nos dos ou~ros.poderes. Fi seria mesmo : . .,.,,;.;:;;}~:: 
um .trabalho Fem proveito; .ró a .opinllo constinte _ · · .-,··:,:Yo::. 
dos ~ec~los (a men~s que nã() bouYet>e relorm.a 'da · .;;L4;&: 
consntutçãu) pod,•:tlcl ir, levando aa cousas de m~o ~ -:·~;-r:_;.:_~.eç 
que cbegassemos a. ter uma organisaçlo:robuata: deata \ ;"::'2~ . 
parte d.l sobera0111, C4p11Z de resistir .aos earrJCiaOI .:'.':o:' :.•.;.;:,; •. 
4as Cortas. rivaes,.:collcrcand() o poder judiei, no e•- ·: :;:<~~~;; 
ta do em que. se acha noa paizes onde a liberdade 6 ', .:.::':.~ 
uma realid •de; e não com'> se acha estabelecidQ eom. . : ':'c~:;; 
outro~ paizes qnt;~ viv~m das tradicÇõee d Jlegislaçlo -< -~,.t2~ 
romana. da leg1~l•çao do povo r.e1, que era uma le· · .,,::':?!>: 
gishção de despot!smo. de .arbítrio, _ond~ se coor~n- . ,:-.~ 
d1a tudo em proveuo ~a so~oranla iodinu do r nu- • · ~.>::;'11 
cipe, Conte. de toda a JUstiça. . . . , • ·: · , . ·, . , -·~~ 

A· idéa. de uma suber.,nia tão omnipotente era _ - .,.~~~-4i 
a n•·gaçlío de todas as. garantias. u direi&·• romano ... ~··~ 
tioh1 (tSsa base; e ont:le a ljberd;•de se 1fol.abrigar .i·.;.~~ 
·roi pre~is~me .. te no paiz res!d•l pelo direito conau~ ·.~~ 
turltnano, onde o mu'lu8 de JUlga!' nle era 1dmente ... · · --::••L'*" 
a ttributo. do princi.pe. onde_ o direito.· romano .foi -.· -.'·:.~;;.,.·~·. 
f'XptUido. da direeçào da sociedade. ··. • ,,, , . _.· .. ·;',;~ 

. Ahi sim o po•l.·r judici:iiio .era umn realilade.· · · :-2•:5<'; 

.abi os agentes dos.ouLroa p!lderes em seus excessos~.~,. ···<·.--::.~ 
tinham quem seriamente os reprimisse •. Mos, CtJmti(.f•.i<;:,~•.••:;-;:;'1• 
s~ ~cba .. estabelecido .na co!lsti_tuição,_ o.po.1er jud~;. :'êi .~.~::·•;:t.: 
c1ar1o &em uma .PXIstenctn 11lusoru, o.-que. Já · ~;;:~ 
Montesquieu, apesar de reconhecea a I!Ua,exietenc•• . . -1:-':!.:~t 
e _di~tincçlío, asst~gu~av11, . rPCerindo-•e a outros , . :;: .. ::_,.;:iJ. 
!JIIlZtMt, que. era um poder .nullo, um. poder que nio . · .. _.:;:-j.~ 
tinh·a ~ida propria e se cotlCundin com o. poifer :-· ~.·: ?0~: 

Úra; es&a attribuiçi\o de· poder judicial encontra-se 
nos estados em qu•l este poder é algum" cousa, tem 
valioso marec.imento, como na Inglaterra, como no~ 
E3tados Unidos; ·ahi o podc~r judicial ó um defensor 
valioso da constituição. porqu•J está prepurJdo para 

· ro!istir a quneaquer emllotes, a qua·esquor violencir.s 
que os outros dous poderes colligados lho bç11m 

ex;:au~;;dade com as naç6ea do !lireit~ roÍiíaao n~o · _<{~;-~ 
podia essa instituic;ão vigora r. JlOrqne ea&..vaiiD'· "h 1- .. , ·: ~.:·'··ii" 
bituados a reconhece•· no príncipe mn voder_dic&.l· -;:.~' 
torial tilo amplo e indefinido. que ilimcllmente Ylil-aa , , ·. ':"~ 
fll discrimina_va fO .a st.>parac;ão ,!io poder judici~<LeéND _:• ~::.;.:.;~ 
força d<• rcs1stenc18 contra .. s outros ·poderes. ·Not /~"";:t· 

Ha ainda uma outra incongruf'ncin ; ·o podl.'r Pxe
cutivo nomeia, promove e aposenta ·os m'gistrados ;
o pndet• mo tera•~or suspende-os; sii.o du··s •lh•posi 
ções que não teem exp~i~açlío •·erdadeirllmt.lnte rHcio· 
nal. Entretanto, os m1mstros, que são empregados 
do podrr executivo, são nomeados peto·podor mede 
rndor, sendo a mesma entidade· que os no moia; de 
modo que os mini~tros parecem ser antes emprPga
dos do poder ·moderador, executores do suas orde •s, 

·do que fuoccionarioM do poder executivo a quem 
vlío servir por empreotimo; no passo que gel'lrlmen 
te são cousidorados etnprega·dos _d~ conflnnçn· do ul
timo poder. 

paizes de direito consuetu·linariQ em que eatan '· · · ô.:l~ 
radiC}·Id~> o_ julg,mento lfos p;.res~ e nio-hnia~ as · •. -';:,.~, 
trad1eçoes romanas. po 1e ••onsegonr o po•ter ju.hci11l ... ·- •.".::.:~; 

direh. ·de_ vida, m."n_ler-se, asseguran. _do· a lib. e.rd~de .. •·.; . . :~~.'"::..·"'·....:··.,;.·~~.:.• 
alls cJdadaos, resutmdo com f'fficacta, 11os de~v:os;·'"· .~~ •.:, .. ::. 
aoi!> abusos ou ás invasões dos outros poderes, ·mala · · ·.' ~';~ 
inclinados ou disrostns a P-xcederem se. E, Sr. pre-· ,.··. ···.:~·i 
sidonte, SE<jamos francos,•..o poder legislativo é qu!'111 ,. ·. •.L< 1 

Córma o mlnisten~ •. eor Cl)n~equencia aolbouãe Ceil~~ . :.:/~::.::,, í 
ra do poder da opmtao dom1nan~e!naquelle momento, . <""'"7;:-]' 
e que amanhã p d~ t .. r desapparecido. vingando :-'"di~,~~~~~· 
!'ut.ra_. ~ort~nto, no estado .actual. d,~ pa1z o po::!er .. ~'.' F•ll 
JUdiCiara o VlVO ,á. m~rrô deHa OplD180 fluctUIIDte, , · :.J~ I 
não tem garaulln· !llguma nem poF,a_si, nem para 4 . :;1~.!· 

. .: .. 1.'lf'. ~ .Ji~ I 
···:i,ll,l 
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popu1ação, a quem· a justiça interessa tanto. Até 
penso, Sr. presidente, que ·um ministro da jWitiça 

.. não é comp9tivel com· o ser membro do poder <'Xe

. cutivo •. Nós já ach~mos isto assim estabelecido, 
herdamos o que nos legou Purtugal: ach~mos lá um 
minitl\ro da Justiça e era bem entendido, por quanto 
o Rei resum.la. toda a soberania, 'o em seu nomo se 
administrava justiça aos povos. Que entre os m'Jm
bros· ·do poder..executivó haja um ministro da segu• 
rança publica e do que diz respeito n policia, eu 
comprehendo: mas não ministro da justiça. São 
funcções a meu .ver incompatiyeis com as de mem
bro do poder executivo: e esta confusão é talveez a 
causa princiJ!al de não termos ;.hda uma boa rc· 
formll judicial pelas difficuldal)es de descriminar e 
119J)ar3r a polic1a da justiç11. . 
·. Em Yerdade nos paizes em cuja legislação predo 
mina o direitCJ romimo, como o nosso e Portug .. l 
comprehende-se a existGncia e a necessidade de· um 
min1stro da justiça entre os membros do po<ier oxe· 
cutivo. O príncipe ou chefe do Estado era tudo, 
:como já notámos, e a justiça se fazi 1 e se Pdminis-
trava em seu nome. : 

Nos"Plizes do dirt>ito con1uetudinario, em que a 
justiça o!lcupa um largo e~paço no g•lVOrno do psiz,_ 
por que to:ta a nação nella se interessava não ~ban 

/ iionando a· outrem esse encnrgo, o mioisterio da 
justiça não era e nem po leria ser serviço do poder 
executivo E eis porque nestes paizes u ministro 
d•\ justiça é entida•Jf3 dcsconhecid~ entre os mem-
bros do executivo. · 

As nações p3ra viverem por largo tempo preci
sam de justiça; e quando todo~ os cidadãos tomam 
intercs1e por essa grande necessidad•J da sociAdade,
as lib~>rdades publi<1as teem um solido apoio, flores 
cem. Todas· as bber.ta Jes pe1dem de valor quando 
não toem poder judiciaria que possa sustentai as sé
ria o efficazmente. O poder judiciario, como nós te 
mos, ngo e i•tdefinido em suas attríbuiçõe~, subor
dillado uos dous grandes poderes legislativo e exe-
cutivo, é um poder inutil. -

S•J o legislador constituinte adoptasse o systema 
das cartas francl'zas de 1814 e 1.830, denominando 
orde•n judiciaria o que chamou poder Jl&dici"'· esta 
confusão teria deaapparecido. Haveria poder exe
cutivo com ministro da justiça. que se o~cuporia 

- com o serviço da ordemj"diciari~, e a admimstra 
çã•l da justiça sG (~ria· em nome do chefe daquelle 
poder, como ainda hoje se faz n·> Brasil, posto qu·• 
sem fomento d~ legalidade. 

Mas poder sem força, e, portanto, sem respeito, 
pode.r sem attribuições definidu, poder creado para 
não ter poder algum, pois vive na co:nplt·ta dep&n 
dencia dos 011 tros, poder que não ê igu11l a seus ir· 
mãos, não é propriamente um poder. Ora, como 
~avemos de chegar a collocar este portar no ponto 
que lhe compete?. A C!lnBtituição oppõe·se: pelo 

' ... , menos estou disto pl.'rsuadido. E ainda que hçamos 
leis n~ste sentido, aniitnhà o poder llXecutivo, ligado 
com a.s maiorias legislativas, pl'oductos da opinião 
dominante, podem nullificu to·lo esse o·iillcio: não 
haverá nada de solido, de bem estabelecido, para 
tranquillisar o garantir as libordad<ls public.1s, E 
esse me~mo poder não p6de, · eom razão, queixar-se 

porque é uma feitura dos outros dous: a sereis o quo 
nós qui~ermos», 11irio elles. Poderá haver sentenças 
c m"gistródos, mas não haverá poderjudíciario; taro• 
mos tribunaes á vontade dos outros podere•,'-nunca -
t~remos podon judiciaria. Tal é a minha'co"Yicção. 

A outra Héa que-o·.nobre senador .pela·liJhia que 
e·ncetou a .tiscussão à presenta e encarece. '• .do no
violado, no interetso do-illultraçio-da rilaalptra\ura, 
não· le!fl• 9~a~to a mim:o~·srande':mere«!b_Oe .. to. O· 
poder JUdlctano precisa renovar .:o'seu 'MIIOal por· 
ma~o mais vali o o e cmcaz, qne lnspl .re.' l:'ci()cledade 
8ohda confiança. Sua responsabilidado,la~e\a:puto 
IIU perior á do executivo. ·O novidado,. cqllió' .proJtõo 
o nobre senndor, não attinge esse .Jlm. ' · :"õ> , · 

Eu, Sr_. pre~idente, ent<~ndo ~e sa. cro.tz~oí ter 
boa m11g1stratura não énono.~nado,a 01~e um 
ou dous aunus, qna •havemoa,.'.~e.proeúr.uó':*n nos 
conClarsos. Eu présto mu ie consideraÇI.9;:'d.fu'· moia 
valor aos con•:ursos do .que aos noviO~ôtr:em ~e 
nã., acreditfl. Se se ftzarora concursos .. pái'a"juizés 
municipaes em que se· exijam do candid~·~orali
dllde e scienCta, nó• pelo menos consegalremva des
terrar a ignorancia da ~udicatara; dos niaiil~trados. 
Que se não poss11 ser jutz rnunicipõ!lsenilo :por meio 
•te concurso, que se nilo possa ser Juiz de direito senão 
por meio de concurso, e que se niio possa ser·desem
barg~tdor senão por meio de concur1o4 ·ao menos 
ganha reinos isto: .exterctiin•r por uma vez aignoran
cia do fôro. E quando mesmo o governo • tenha no 
começo difficulttade de nomear os que encetam a 
carr,ira da magistratura, esse inbonv(.•niente é prefe
rível ao arbítrio actual; e sua escolha oscillará entre 
homens h3bilitados que tenhr.m be3s tradicçõea de· 
moralidade, já como estudantes, já como cidadãos. 
e além disto a condi~o da intelligellch e pratica de 
julgar pstenteada pelo concurso em proYBa oraes e 
escript~ts. O m ~smo dever-se h3 prPtlCIIt q·tanto 
aos JUites de di•·eito. O governo nes~ll · o::casiio 
tem de rscolher perante ·as provds escriptas o oraes e 
pelas infvrmaçõos omcin••s dos tribunaes. e dos seus 
ag.•ntes, que deverão acompanhar o trabalho rel~
tivo 11 cada um dos aspirantes. Ganharemos então 
muito porque ao menos se per este· meio, que eu 
julgo poderoso e efficaz, não conseguirmos urna ma
gistratura como desej11romos. primor <Je moralidAde 
e de sciencia, a ignoranciA ficará-de uma vez des
terr.ada. E depois que tacs juizes chegBI'em a eutras 
posições de desernbargad·.•r e membro de supremo 
tdbunal de justiça, teremos· a c<,nsolodora certeza 
de que os snntuarios.da ju11tiça serão 11dornados pela 
intolligP-nr.ia. pela illustração e pela integridade. 
Cessará o lato arbítrio do g verno. e com outras 
me lidas adequadas a este justo e ut1l fim poderemos 
r.ontar com magístTatnra q_.<~ honre sempTe o paiz. 

Mas, ser.horrs, bto ó uma qut~stii.o, póde-se dizer, 
ociosa para o debute. E se manifestei este meu pen• 
sarnento fni porque no deb11te tem se tratado de uma 
organis.'çiio judiciaria no paíz A nossa questào, Sr. 
Jll'('sidente. t.>stá limitAda a reform!l. do processo l~ri
minal, sogun•1o o projecto ''indo da outra casa e 
omon..taa do nohto ministro aceitas e nprescntadas 
pelA illustre commissiio do legislação. ' 

Escap•m-mo tocar cm um ponto em que me pa
rece que o projecto do nobre ministro ultrapassou o 
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limite· tra~do . no q11e veio de, outra casa; renro·me 
ás disposições relativas ás aposentadorias dos ma
gistrados. Entendo,· Sr.. pres1dente, que esta mate
ria d111 aposentadorias não se JJOdia incluir no corpo 
do projecto ·cla··outra ·casa, f .. zendo pule des1as. 
emendai; Ainda·,JÍif1smo que haja nas disposições 
como aoreditor.>muiro merecimento. ostõu peraua
dido 'C~Qtté<es:triaba a mataria; e aeri;tm muito con· 
venientet::eiD :OQ,rO projecto da organi•ação jud cia
ria · a.a IDedi<J~•"aob~. ~poaentadorias desses f'unccio
aarloa.)Has;·' '.em relação a este mesmo assumpto, 

. noto que;eQãte aqui uma lacuna, e· que bero merecia 

Entendo que logo que o magi~trado ct.erue a 70 
annos está f!O caso de .ser aposentado e deve aer por. 
Pft't~ito dn le1; e·se quer continuar; por: 18 julgar 
ninda coro forças para bem servir, nea&e CMio. ê qu' 
aproveitaria aquelle processo, e· oot.ão det'..,'JeO.bia 
lançar mão dl•B mttios que apt>ntam aa medidaa.elabo· 
radas pelo nobre mintstro. Está no caso, póde bem· 
servir depois de 70 annos, di•põe · de ·uma· grande 
~omoia de conheci!f!eDt'!s, tem 1_~-•rga éxperieae~ t!e 
JUlgar, muita prat1ca e llluatraçao'l Bem. • · · · 

Era: n.;atas circumstaucios que se devera reJJresea~ 
tar por parte da corpor11ção onde ea8e maKfB&rado· 
tivesse s~r,ido, em vis&a de sua recl....açio, · afim 
de que fosse conservado no Jogar, maa, .clie~rando a· 
70 annos,. ·ti aba a sua aposentadoria,Jotro-obripda. 

preea•.-;~e; : . 
Sabltó~.:<qu.e u; ·gt~ndes corporações, judiciarias 

ea&lo·em,:aosse pa1z; 'ii'4du-se dlZer, nulhllcad.1s; é 
necealadO:;'Qma·mediila que garanta os seus mem 
broa Dio':a.s;~e!D relação á sua aposentadoria em cir
cumlltanol ... ,ordinariali ou conforme a m~rcho regu
lar das ceuiliil, 'assim como quanto ás aposentado-
rias extraordiuariu ou forço1das. .· 

O senado": todo não ignora que ainda não ha mui
tos · annos. pra ti .ou-se contra os grandes cor·pos ju· 
diciaes no lmperio um grau te abuso (apoiados): fo· 
rnm por um ucto mui celebr do do,poder executivo 
nulUflcados compltot manta, Reflró-we ao decreto 

·de 90 de Dezembro de 1863, que levou 11 etre1to a 
apo•tmladoria forçada de muitos magislr.odos contra 
e preceituado ua constituição. . · 

O SR. VIEIRA DA. SILVA. :-E ~>ioda subsiste. 
O Sa. CA.:>fDIDO MENDES :-Ora, um poder que está 

"expo~to a estes golpes é J•Oder? · -
O SR. VIEIRA. DA. SJLVA.·:-Apoiado. 
O SR. CA.NmÍib MENDEs :-Razão tinha uin nobre 

seaador pela Babia quando nestll. discussão di<~se. 
referindo-se 60 supremo tlibunal. de justiça: u E' 
supremo, sem ser supremo. » Cortamento, como 
póde·ser suprem ·um t•ibunal, na cupula do poder 
JUdicial, que .póde todo's oa dias ser quintadu e re 
quintad<> pelo podor executivo? 

o .s.,. FKRNANnEs nA CuNHA.: ...:.Apohd'o. 

o sa:. CANDIDO l\hNDES :- A-ioda que u ioten
ç~es dos ~inistros que levaram a eft'eito !•&Ha exor
bjtlnte medid:~ fossem boas como creio qut~ foram •.• 

O SR. Fali.NANDEs DA. Cu!(HA. :- Nunc.1 p0diam ser 
boas. A constituição não dá desp11tismo a ninguem: 
ba rne1os para solver as que~tõ s •. 

O Sa. Curo1oo MENDES:- Mas o m~>io f<•i dt>plo 
ruvel e·justiflca m.ds urna vez 11 IISSl'rção d•• que 
temos m.1gistrados, mas não temos poder judiciario. 

· Est~. era o modo ·porque anti,amea&e .se .procedia 
em Portugal nio com tanto rtgor, e.·que ea&á:na
ordenação: 70 annos era· a idade do aposentado. 
Em Port!Jgal havia outr'ora muis ·uma pratica· 'que 
não deixava de ter ~ua utilidade, e, devo dizer, me 
parecia até certo ponto conveniente. ~ · 

.Por essa pratica os desembargadores da suppli
cação, e cre1o que tombem o8 do paço, membros doa 
altos corpos judicioes, sobretudo os primeiros, po
diam tomar assento, discutir e a~ votar, ainda apo
seo.tados, quc~ndo concorriam ao tribunal. ·Mas esta· 
medida . tem ludos fr11cos, .(•r&star-se.bia a muitos 
abus<>s, e s;Sm.>nte se poderta permiUir com ~rtail 
cautelas. Eoiflm, é proftirivel não usar de! la. 

Mas , senhores, v..-jamos na· parte limitada da 
questlo quaes são os queixumes da honrada opposi
ção liberal~ São e~tes que esporei em re·•umo, e que 
obrigl\ram . 'liO illush~ chefe· da mesma opposiçlo a 
dizer em 11"rne do séu partido que retiraYa a sua:.
palavra de acompanhar o. gunrno €lm fuas refor-" 
mas, posto que agora dig11m ·os nobre• ·senadores 
pela B•thia e pr:lo f»iauby que rião; a oppr.sição coa,. 
tinullrá a discutir com, o proposito de melhorar-se a 

·presente reform•, rão havendo razão ao aell·Chefe, 
ou não fôra,bemcumprehendido.Mas, Sr. pre•idente, 
foi extrema attenuação qué deram áil palavru do hon
rado sena.lor pela ,Bshia, mou•bro da commbaão de 
legislaçlio,a cujo pensamento prestou se uma cGr mais 
aceitavel, J;orque S. Ex. queimou ncst • gue•tão intei· 
ramente os s••as naos: uO partido liberal, dú;seS;Es:., 
õiio quer mai11 discutir este pr••jecto em, que nado 
ha de l'roveitoso, se acaso não se c1·carem relaçõea 
como a constituição p1eceitda ; o nobre &ainistro 
póde fazei-o passar a seu gosto, e espera que a Pro
videncia lhe proporcioDo. occasião para então reali
sar Dão só I!Sta aspiração como todas DI do pro
gramma do parti !o liberal » l\las os nobres senado· 
res pela Hahia e Jl&lo Pi11uby ~ottenuaram a força da. 
dt•c!aração daquelle honratlo senador, continuondo 

·'"" ·-·-

. ,;' ,-:.·: 

; 

O Sa. I''ERNANDES DA CuNHA:_.... O arbitrio de!lp.J
. tico não róde serjuiz d11 honra'alhein; 4 p1ecbo um· 
processo,, uma sentença ; não se condemna a Diu-· 
guem ass1m, 

o Sa. C4NDI80 MEN'DEII :-EntretPDIO nas emeut.lal 
apresentadas pela commissão sómente se trat11 'da 
aposentadoria uroinaria, conCt·rmc 11 marcha regu
lar das cuusas, e não das outras. Não condemno o 
processo deflnido nns emendas. Mas, Sr. presiJente, 
eu prefiriria outro expediente. 

a discu!ir. I:.' um procedimllll&o que, honrando os 
nobres senadores, deÍlt"•DOS~.en&retaDto perpleJ:•'• '~ .-~ .. ~. 
porqu11n&o, a q~e~ havemos acrediwr a.o chefe ou .: ·. :)~' 
aos soldados 'l C1·e1o que 0 chefe tem por sua repre• :,\.,;o;~: 
sentação mais direito a ser-'t<credltado do que os: "":·,~~: 
nobres SPnadores qne nlio falbm e nem podem .. ·'·::.:::c,~,·.· 
Callar em nome de todo o partido. .- _ 

E, em verdade, Sr •. president ... , tlll é o Sintimento 
da força de que se aclia revestido -o nobre senador, 
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que se manifesta em muitas partes dos seus ultimos' "Se se votasse com o empenho de se proéurai um 
diaCUISOS, e ainda, como jAnotei, no voto' separado ,juiz que (asse, um' verdadeir\l fUllcciollario, cOlÍlo 
quo deu IICorCIl das disposições do projecto emdis- exigo 1\ cOlbtítuição, dt'stinad,) 11 promover a pilZ 
cW'são e emerda. ofterecidOl . peló honrado ministro entro' os seus muniô.ipes 011 dis\rictanQ" eu com
da jUJ.liça.As medidas quo· nito sãó do seu agradu pl'ehenderia que a op p08içã o 'liberaL tinba toda 
S. E~:yejeita-as, empl't'gafldo expressões e formulas razão nas suas reclamações. Ma8 noe8&adoactual 
diclatoriacs, em quo so revela o uso. os habiLos do político do paiz, o juiz de paz 'tOm. muitos lo
ml\nd" .. corta 8uper.oridadu 80bre seU8 collt'gas Não g."., estou persuadido,nem ,.elnJfre cY o mo
a Ilmilto , tal' 1\ formula' e.~colbida por S. Ex~ parll lhor bom em do dis/dcto e o mais-~bablUtado 
t'xctuir atI emendas off,·recidas pelo honrJdo ministro -para julgar, PQrqu~, de' ordlnaJio ·,prccura-:le , ' 

. e .IIOUS coUeg~s da commissão de legislação. par~ dele~penhar"Il,sEeéai'go" o mais decididopartl-
'Como 88 vê, Sr. presidente,nlo nos achamos, e aano, e pau rar.svezes , escolba '.1w.cae:"no' P-B0r 

já o disse em outro lagar. com uma tal formula em homem do IaRa r, no mais desabu.àdo·:pa,a presidir 
preaen~dll uma razão que procura esclarecer ,e ser ele~ções, e.nõo no cidadã,) mais ,digno peJA luapru"! 
esclarecida por melo do discussão s~ria eprov",itosa deneia; ,iela sua discrição, 'peloll aéu.aerviÇoLe' 

, ao:paiz: acbamo·nol,sem duvida, em frente de uma por out!'u circumstancias. Além distotl.dã.::,ÍI'pes. 
fO~ÇÍl,qu_e::es.ilfe. concessões. () ~o~o p.olque se ex- ~o~s que eSlão, nestas ~oodi~õe8 fogem do:,Clrgo de 
p,lme,oqn~.ltre chele d~Opposlçall libera! revela )UllP: de paz, porquenao se querempr03ltaraOI ohe
que S. EL'.se ,L::ha apola!1o por umA legiao. Mas {es de paI tido para irem presidir, eleiçõel.e nem 
estou persulldido;, Sr. presulenle, que tanto o que eX"orem'80 acs -desgostos que o seu. deíempenho 
pretende o partido conservador como o liberal se acurt'ta. ' 
poderia' harmoniaar, ceden.to' este de sua parte o 01'1, a individuolI nestu condiçõls p6dé-se en
·que ha de demasiado exigente em suas pretenções, ~regar funcções como as do §''ja do art. 12 docodigo 
por ora inexequivois. do procE's~o? ' 

, reloexamo do voto em sellarado do nobre se'l8dur O SR. ZAC,\lUAS: - O , Sr." ministro da· jllsUça 
pelaBahia-pu~e concl,uir que as medidascond~l!l- quer os subdelegados ed~l~gldos por votação pa
nadas lIelo «nao admltt'JD silo as que a 0p!'o-lçao pular. 
liberál julga. d~ todo in'aCeit~veis, por ob~ox:i8s ás O SR. CANDIDO' !\tENDES :-Nlo h! duvida que a 
liberdades pubhcas e lnteresse real do pal:l. O seu votação, popular merece muita consideração; mas.o 
numero é limitado, não passam de cinco a s is. que se prlltica no pllilP: j4 não são as eleicões dos 

Passo a examin/tl-as. ' primeiros temr,08, quando. se executou a lei do lO'de 
, o, l° _não admitto» rof ... re se ao juilP: de paz que Outubro de 1828. Então procurava se oddadio 
pela emenda di commis~iio fica privlldo dallutOlí- mais bem conceituado do lagar llafÂ sorvir o car~o 

'dado de processar no caso da segunda parte do art. de' juilP: de p..z, cargo de summa import,ncb; hoje, 
12 § ,. do codigo do' pl'ocess I. Mas, spnhqre~, será pelo intt1rosso da olE'içliO, em regra não se procura 
eS,ta emenda um m:tivo pon"~ro!'o, do tal 'magni senão o mais habil-tadtl polas forças J,bysbl\s ,8 
tude. que Caça perig~r as liber,ladrs publicas não.h&"· com m3gníficos pulmões para faze. Innte"a 
vendo co~flançll:. 8!~uma nos Íl'izes municipaes .de eleições uitadas' e ruidosas como ~ão' asparo~ 

/ 'praferenola aos JUIzes do paz? Eu lambem sou mUlto chiaes, collocando-se para-dirigil-as nó tOflod· u,iria 
ami.to, muito inclinaã., a fazer da instituição do juiz mesa. Quando se fizor urna reforma aer'a de 'tio 
de paz alguma cousa'no raiz. quan10 hOUVI'f poder importan~e instituição. quando,os juizes do raz fo
judlciario; mas da manl'iro porque está orgllnisado rem verdadeiramente jui::es e noo presidt'ntes de-o 

, o r,oder judiciaria no paiz. entendo que e"la ret.'rma mesas eleitorlles, não terei duvida em acompanhar a ' 
é bem aceitavel e que não de, e e nem pód", oxcitar nobre opposiÇão.pois é essa uma das minhu H«Ias.: 
tan~as reclamações d.' parte dos honr .. dos membros o levanlamenlo desse juizo, dU8sa instituiçilo.. MlIs 
da l11usl.ro oppcsiçãO. na~ cirl!umstancias aCLuaes prefiro antes, votar pela 

O nobre minis~ro a meuver respoll teu muito bl'm emenda da cümmis$ão -do que pelo que prete ,de a 
Bestas objecções, e em verda !e se ~e quer poder ju-. nobre opposição, pois não vejo, não ilescubro utíli
dicial é necessario dai' tambem valor, não a uma dode Oln Bcumubr de Cuncções uma' instituição 
parte só deste podel' os juiz.·s de eleição pc pular, desv:rtuad~. O juilP: de paz não pó da ser agente e 
mllstambem á outra da oscolha do l'oder ex>culiv,', cabo de eleições, são CuncçõC!s iucompstivejs. " 
porquanto esta cunta I'm seu (av r a iIIustrllçilo. o 'Parece mo, pOI·tauto, Sr.' presidente, que neste 
eslu,to e a pratica do diteito, qUI) tauto qualificam o I,rimeir., pont .. não ha razão no insistencia d:1 nobre 
juiz: e da primeira, não f810S veze", ha Apenas o 0pI1o·ição'e do seu illustre chefe. 
me rito da eleição. !\tas a l"leiçãa em i.os,a época, ValDos 80 ,egulldo anão admilto.» 
dovemoA confossal-II, nlio tem grande merfcimento O nobre senador pela' Bahia queixou se de que o 
em relação ao juiz' de paz, porque não se voe procu- honrado Sr. ministro dA justiça tivesse eliminado 
r:lr cümo outr'oro o clJadiio ,lo logar mai~ hnbili- do pr(ljecLo o artigo que p.stende a todos flS delictos 
lado pn ra ser juiz; vafJ se procurar um homem para oIe impfl'n-Il o processo ou julgamento pelo jury. ' 
presidir 8S mesas parochioes Q. (\r~" ni~lIr a qunlitlc 1- Em verdade, Sr. presidente, CII, que sou filho da 
ção.e cste nem sempre reune as qOlllidades que dis imJlrolls~, dfls"java vê!' realislldo este dlsideratum; 
Liugllem o juiz, pl·lo ~eu pronunciamento ex"gcrad(l mas alie deverIa estar compa',ibili$ado com uma boa 
em prol das idé, s do partido quo elegeu o. lei da imprensa. Sem eSla condição entendo quo o 

I 
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que exlate é' melhor do que o que se propoz, e ae · um parecer eom data de 16 de lulho de ]858, tra· 
venceu_na camara dos deputados. · taudo desta m11teria ; lerei quanto ao pon.to de·ll-

Se a doull'ina a reap. ito da injuria e processo da bordado de imprensa o que. diz o parecer (LI.)· . 
imprensa, fosse um facto tão repulsivo ás idnas li- •<7o ponto.-Libertlaclt ele àmprtnstJ. ~uaa&o a 
ber.1es, nio devia nos outros paizes do governos este ponto ~o tendem ae commiasõet que o plojecto . 
aemelhantes ao nosso acontecer o mesmo que sucede do Sr. ministro da justiça Cera o Sr •. Diogo •· v a .. 
actualmente aqui.· Os dous paizes que nds olhamos . concel 'os) ron~ém no's arts .. 23 e 2' alguma~ ditposi• 
sempre como mestres nestas· Joutrin~s (pois ·não çõas adoptaveas, sondo ma111 desenvolvidas o resul.r· 
conheço a legislação dos ~stados-Uoid:>s a esLe res· das; a injurit:J pesso~l tleve .ser reprimidtJ ,.,w.a.· 

·peito, e parece-me que alh ha uma. legislação espe- mente, porque os debat,·s pubhcos neBie·t•.,.,.eno .,, ... 
cial em cada Estado, não ha nada ·estab~lecido pela mor.lli&" "'• g•raa• conflietus_e jáma.ia ,citJilistJm iJ 
legislaçllo·do congresso). são a França e a Inglaterra; socidad11., - . · . . · · · 
e qttaniio eu considero o m.·re~im9nto o s•bedo'ria Ora, o nobre visconde de Abaelêl:. que por.' tana 
da legislaçáo ingleza -ou da Jegisla'"ão Cr~nceza, en- annos tem representado ~10!180 pa z J!as duu .:ca• ·, ::, · . 
tendo . .'·que em nossas circuinstancias não podemos BIIJras, servido com'? magastrado e como.minií&ro, : ... · 
guerersor m~is li!>eraes do que esses povos. Não vo.u nll~ t"ooheeerá pe~Ce1ta~eute as co~dicões da~n.õtu-- ~"' 
·tiuscar ·-a legaslaçao Crance;Za do.s templ)s napoleom,. soc1~dade? Poder1a arnsoar uma opulilc; d~ talqul• - . 
cos mas ·a do tempo de Lutz Fehppo~ que .é reputa•la late em um do :umento _com!J este, qua:é'wa·p~r . 
mais liberal. A constituição promulgada' depois da d ' senado, se acaso nao tivesse examinado ·muilo · 
Jfevoluçiío de ~830 determmava no art. 69 que ci jul- bem esta questão? · . . .. .· , .. 
gamento do Jury alcanças!IO todos os delictos da.. o Sa. PRESIDEMTK :- v. Ex.· quererá ter" a bon· 
imprensa, sem exclusão de ·nenhum. Entretanto, os d d d' f 1 1 d 
legisllldoros franct.•zes nos 18 ann(•S do reinado de ola e e azer, se u eu o re ator o parecer, a-que-
Luiz FolipJle nunc~ satisfizeram es~. preceito de ·acaba de rererir-ae !f • · /. 

,· •· 
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sua constituição, antes promulgaram uma lei, e~ h- O Sa. CAlfDJDO MENDBS: - V. Ex. vae ter uma 
beleeendo eat;, exoopçã"', que existe entro DÓ:I, de prOV'l mais reforçada de que a ocinião que ..I UI.; 
sujoitar os crimes de injurias partLulares impressas tento não é opposta á doutrina li eral; o relato\' 
IL outro tribunal. · · dessa commis&ã.o é um doa mais distioctos membro• 

..... 
•. / 

Olivr~ do Sr. C~assan, de que poderia neste mo- do partid., libt ral. ~. · . 
monto c1tar• a pagma ·e o tomo, quando trata dos O SR. PRBSIDBN'rE: - Não digo o contrarioi estou 
delictos da imprensa d~sta categoria, indica e assig- de perfeito aceordo. . 
oala esta med1da. · · · ·. · · 
. ·Na legislaçio ingleza ha tambem alguma cousa a O SR. CANDIDl MENDI's:-... o primeiro aP&.iiDÍid<» 

este resJ>ello. ~10 geral os delictos de imprensa supponho que é o relator, é o Sr. Iosé Irnacio ·su-- · 
neste ~iz são julgados pelo jury; mas ha certa veira da Motta. · • · 
ordem de delicto.s de injuria e diflámação julgado• O SR. ZAC.\1\IAII : :-- Quaés são os. outros signa· 
pelo juiz de paz, sem auxilio do jury, quando a pe· tJrios? · 
nalidade é de escala inferior; e ainda ao reinado da O SR. CA•niOO M&l'fDEII: - O Sr._ bario de Muri· 
actual Raioba _promulgou-se um estatuto em 1838, &iba. o Sr. visconde de Sapuc;.hy e o ·Sr. vltcoDJe 
de que o Sr. ·Carlos Dssró11ze d4 o· resumo na sua· de Uruguay, pensando em politica diversameate • ; 
obra sobre as contravenções em Londres e sua pena E · · · .. 

. lidada, ,que contém disposições tendentes á repres- O Sa. ZACARIAS:- ntão a que vem 9 aJ"Kumeato. 
-aio d·e delicto1 de exposição de sravuru obscenas.: Para provar que o Sr. barão de Alutiliba· pensa 
·E~tes delictos sio julga<loa pelo juiz de paz.sem: .diversamente 'l · . · . · · 
intervenção do jurr. ·· . . O Sa. CAMDJDO MKNDKB :-•.• nao -invoco o HU 

Ora, se estes pa1zes sli.o nossos mestres oa mate· testemunho. Se acaso esta doutrina nio fosse llbe
ria, s:>bre&U·JO a Franç:'l; nós não podemos nutrir a. ,r;o). liberaes. como os que assigoaram o parecer, 
pretenção de sermos mais liberaes do que elles. Nlo não .t teriam acc•itado. . . - · · 
Olho, Já disse, para os tempos napoleonfcas, mas ó SR. ZACARIAS: -0 Sr. Salveira da Mottn resp_on· 
para a=1•1elles em que, apesar .:ta cons&iluiçAo de 1830 derá a isto. . · 
dizer no art. 69 que todos os delictos da imprensa _O Sa C.LNOJDa MBN8E::I : - Ista diz alguma 

· fossem julgadus pelo jury, na sua lei regulamentar 
eshtuir.1m o contrario, exceptuaram se os delictus cousa.·· 
de injuria o diff-•mação particulares, para que nllo O Sa.. ZACARIAS:-~ão vale nada. 
fossem julgados pelo jury. · · O Sa. CA.NDIDO M&~màs:-Sorá na opinião do' no• 

E porm1tta-mo V. Ex., Sr. presidente, que tam- ore senador, mas estou persuaditJo que não na opi• 
bem cite em ~poio desta opinião a sua autoridade, niãe de todos os que exJminarem esta questão. e 
que é muito respeitavel não sd ·para mim, como não estiverem assim tão prevenidos contra as Cll'!dll• 

· tambem para o lmperio, pelo direito que dão a V. Ex. d •S em discussão. · . . 
sua incon&estavel illustração. e serviços (apoiados) ; Portant<J, se nn le!lislação de paizes osLrnngeiros, 
V. Ex é um1 d11s nossns .. glorias; consinta, por- nos~O.i mestres nesta materia. o jul·~~~mento do crime 
tanto. que in•oque seu nome respeatavel. de injuria e diffarnação não ~e faz sómontê pdo 

Ninguem é mais liberal do que o Sr. visconde de jury, mas tnmbom por juizes singulares, o nobre 
Abaeté (apoiados), e eu vejo V. Ex. assignado em 11.inistro da justiçn, contmuando a manter esta dou-

.·.;· 
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triaa, em circulo.tiío UmUado, não podia causardes
gosto llo gr~tnde á oppoaíçlo liberal,como se depre
hende do voto separado e discursos do nobre sena
dor pela Blhia; se ellll, como eu presumo, .!'stá :de 
bôa fé em acompanhar as· rerormas do mm1ster1o, 
como aqui promeus.u. 

O terceiro ••,ão.tJimitto• é quanto á prisão pre _ 
"YeDtiVD. 

A nobre opposição sustenta a doutrina que veio 
da camara. dos deputsdos, li Clual a commissão de 
legislação e o honra1o Sr. mmistró da justiça ac 
cresc11utsram algumas cautelas no interesse da segu 
rança publica. 1'4ão ha duvida que podem resultar 
al~n• .abusos da medida lembrada pelo honrado 
.mtoístro da l ustiça; mas desde que S. Ex. estabe..: 
ler.eu um limite pará o emprego de tae.> eautdas, 
]l&rece que se harmonisa sem ditD.culdade tanto o 
111&eresse da s~>guranca publica, como a liberdade 
dos.cida•iiios; O limitá nlio é grude e indefinido; 
. não foram cinco ou seis annos; marcou-se o praso de 
um anno, e já sa vê que, 11e por nc.u1o prat~<:arem-se 
abusos, porque não é possível preverem so tódos, 
sendo o. homem noturalmente fraco e abusador, 
ftca-se prevenido com 83 cauteolas cons'gn das nas 
emendas. Nesta parte tambem não julgo que a hon
rada opposição se posso queixar muito. Nós temos 
ura terntorio mal povoado·; a segurança publica não 
se acha bem garantida. maxime nos logares remotos; 
e, pois, não havemos de sacrificará etiquet" da ob
servaocia de formali-iades, que sem duvida reputo 

'boas, interesse~ de tanta monta, h~ vendo aliás meios 
eiD~azes de acudir aos abusos que se temem 

: · Esteu persuadido, Sr.· presidente, que o nobre 
ministro da jústiça respontleU perreitarueote a tlSlD 
objecção ; a liberdade do paiz não ftca sacrificada 
Bómente P•'rque se manda prendar a um ou outro cri· 
minoso. ou a um ou outro cidadão, •rue o não deva 
•er,indevidamente, por caprir.ho ou engano; contra 
estes abusos· é que não é possivél á sctenci~ huma
ná.estabelocer correctivo,· porque o bomem; natu
ralmente fra·co, abuea. 

O Sa. ~·BRN.\Nass Do\ Cu ~HA dá um apartê. 
O Sa. C.~NDIDO MBMDI!.B:-E lembra muiÍo bem. 

·o· bonradu senador .pela Babia.; além desse limite. 
ainda ba a fiança; a flança provisoriada maneita por 
que é establllec1da ne projecto, de modo que a liber
dade se acha garantida. ::)uppooha-se que um cida· 
dii.o é preso indevidamente para satisf.tZer a uma 
psix~o 011 a um capricho; tem logo a ftança provi
soria que o liberta da prisão. Nilo Súftro, po• tanto 

·u '!onstr .. ngimento ·da prh.ão. pr.~ventiva i e porq11e 
razao demorar ou não admlltlr uma m11d1da qtte in· 
teress.t l3nto li liberJade como á segurança do 
cidadão? · 

- Demllii, ha tamb11m o habeas-col'pus, a ro@ponaa
bilid.a~e. que é a ultim·l gara_nlia, de quem autorisa 
a pneao... · 

O Sa. ~tnnstao DA susTIÇ.I. :-Apoiado. 
O Sa. C.\NOIDO MBNDES: -... que será uma 

grande cousa, se houver uma boa organisnção judi .. 
ciarin, porq11o assim se f•rá. effectivo, e conlerá os 
funceionarios que prevaricarem. 

·Vamos asora 6. magoa questlo, que se e.oorra nG 
qua~to u nao t~d·m(tto • do honrado senador pera. 
Bah1a. . . •. , 

Reftro me á emenda do artigo do projecto que ex· 
cluia a appellação ea;~o(ficio do juiz de direito noa ' 
crimes inaflançaveia, quando a deeislo do j•uy foaae 
absolutoria. Aqui o nobre ministro . foi accusa.do, 
porque usou da palavra ardit, e se .cliaae que era 
otfenaa ou injuria aos nobres senadores que.combR• 
tiam a medida. Entretanto, o honrado mlnistro não 
tinha dito outra couta Fonão que 11 tactica da illus
tre opp~sição liberal, não passava de ard•l pol'liéo no 
interesse de estabelecer a sizaoia entre a cam11ru dos 
deputados e a pesaàa do honrado ministro ou o sa• 
binete. . . · . . . . 

Enten~o, 6r. presidente, que o honrado ~eril!il~r 
pela Bahta, que Cez e&tll accusaçãO'·IIO nobre mmaa• 
cro, não foi JUSt;l, A e:cpressão artl•l ou astucia ex
prime com atreito o que o nobre senador disse; mas 
tambem os nossos classicos teem. usado deiJa 8Jil 
um bom sentido; portanto, c ·mo .se ·aurib.uu. ao 
nobre ministro o pensamento de empregai-a em 
mão senti.to'l Nós ouvimos 1.qui todos os dias di
zer-ae, sem ninguem oftender-se, que tie arriscou 
um aophisma; e11tretanto quem não sabe que so 
phism'~ é um argumento enganoso, . prolluzillo com 
má fé? · A expressii.o delicada . devera ser paralo
gismo, que é o argumento falso, proveniente de 
erro de entendimento de quem o exhibe; no emtanto 
ouvimos dizer ·não poucas vozes o .argumanto do 
nobre senador é .um aophisma; e ainda nesb dis
cussão tantas vezes tem·se usado desta expressão. 

Os nobres senadores sabem .. perfeitamente,. por
que wem lido e CQnsultado os n!lssos classicoa, .que 
tanto a palavra astucia como o Gr.dtl ou arliilezu. aeu 
aynonymo. são por e·les frequen·temente ueadoa em 
bom sentido. E posso de amboa citar exemplos. . 

O proprio Cllrnões disse: 

« Pouco vai coraÇão, astücis e siso, 
Selli dos céoa não vem celeáte aviaP. • 

F.11, portanto, empregada a pa.lnra Ottucia 810 
bom.sentido por autoridade tão competente. Do~ pa· 
lavra ardi& ou. t~rdile::a, usadà 11u mesmo sentido, 
temos entre outras obras a Chronico de Bl R•' . D. 
Dt.tJf'~ e os Inedit(JS o a l•.ia/otiG l'ortugu~:ca, que 
assim 81 emprPg.tram. Buta indicai-as O ardil neste 
case entende se um estratagema, um manf'jo licito, 
no pr~posito de combater (!outrinas; que não se qüer 
que vtnguem. 

O Sa. Fu:uEra" DEl\JELLo:·-Tucti.:a parlamentar. 
O Sa. CANDID • M BMDES :- Mas voltemos á ques

tão da app .. liaçao ex-•,(ficio do juiz de direito. . 
O nobre ministre disse que no art. 301 havia o 

germen .da medida consâgrada no ut. '79 §.1.0 Nesta 
parte dl>iSO 11 meu ver muito bem. 'fotlavla, não 
posso HCompanhar o nobre ministro na intelli
gencia que deu ao st>gundo membro do artigo, -
porquanto o que diz o legislador no art. 301 do 
codigo do· proce~so de accordo com· o aa·t. 211 do 
mesmo ('Odigoéque os oppellações no caeoa que nos 
referimos, em que ee comp1·ehende o germen desta 
medida, eram abusos . que o juiz de direito podia 
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praticar e contra OI quaes a hii da~a' r81lledio' O SR. VIBIR4 DA; SILVA:-Veto. _ . 
E ta'!to é assliD, que, os juizos de di~eítopor vezes: ' , , ' 

~m razao do modo ,porque sOIl",ha redigido o arliso. O SR. CA;KDIDO ME~Dns;- ... que a rC~dse '''lim.n.~ 
Julgaram+se'com direito a nilosubscrever aI son- se!D d('~ndencia de nenhum exame.' qul1nto ~ a~ 
teuça. do Jury, qua~do entendiam contrarias' evi- utilidade e preronte conllcrYBçio'l . " ",'. ' 
dencia do. deba&es; mas por,avisosns. 334 de IJ de Penso que;:o~~. " '... .'," '! 
Out.ubro de 183-1;35 e 104 de 4. de Fe\'ereiró e,13 de Outro Dobre senador pela Bahia (Sr. conlélhelro 

, A~rilde 1835 o ministerio dajlistiçaresolv"u aent. Zacarias) para combater o honrado minfttro da Jus
pre DO .entido 0PP0:lto á doutrina ,que depois (oi tiç.~ n!?sta questilo ci~u'l!0s aqui.a obra do. Dono'
~~D .. grada na',lei do 3 de Dezembro, om reiposta a' mUI digno, coUl'ga o Sr. vl8condo:de $. VieeDte, :or~ 
lu.ze. que,quenam fazer de semelhan~e expedieDte namento desta casa e um dos primeiros jUrl.CODe 
o uso de um dir,'Uo. ' ., sultos brasiléiros. ' . " ",,:. 

O Sá.~"CAÍl:IAÍI: -: O'OflO, o germeB. ' O SR. ZA;culu:-Apoiado. ", "';; 
. O, SR. C~;"DIOO MB"DBS:~ ministerio'respondeu O SR. CANDIDO MBlfDBS :- lá que aollra for'in"o~ 

"'-,': 

lempre ~ . «-Deveis sl&bs/lreveras d ~cisões ,do jury cada a respeito desta disposição, jâ.JJ,ue ,a autorlctadé 
como 'ellas IIÃO.; vós Dão tendes o direito de contra- é,bem acoita, é rreciso'tlmbeni oUVlrmo.s o'que ',diz 
rlal'ls; a aPI'l'lJação de que trata o art, 301" reme. a este rellpelto o Sr. Pimentà Bueno em 'sou,' A'por..' 
dio coDtra um abullo; e~ pi,rtanto, contra VOSIIO, pro hmeflto •• obre o proce .. o criminal p"o' fur;. O em!;:' 
cedimento.1I Mas aqui--existia, nl realidllde, o ger- nente j~rlBc~n9111t0 justlOca :pl~Da~nte 'ell~' .I!tec{i;;; . 
menou:'Cundamento ,da medida que depoill vi'lBOU. da. e alem dll!to aponta as legldlç0911 .estranJ(efru:· 
JIOrlq~e foram tantolsos !bu~oll praticados no,l;Iliz cdl!!.~lP8~a·erSanqt~endlloãOa'mel~re. em, mateiia;dl'U~er.dâde ",·.:,~,:',:.E.:,·,;.;:, 
pe 0.Ju~y, qU€! as rec amaçoes locesslntea d9.juI~es ... '. ., I -. . . " - .~ -=-
a& duelte obngaram o governo a ponsarbem.o ma ' O senado de cuja paciencia teDh. tantQabulâdo
duramente sobre os mRles a que a disposição do co '(flno apoiadas) mepeÍ'mittirâ qlle .eu leia ,al,umal 
digo do proceíso dava logar. o a reconhecer a nece~- linhas a 8sto re,spoito traçadaa pela mão do Dobre . ,:/' 

'::~:r d:ã ::-8!::~:r~.Jou~rina que se eltab~leceu se:a4~~~:r ~~~a~10~1~Z:J;~8' o.,ini~f!s manilà~~:'_,.,I:,~;.'.;-,:~.,.;.~.~.:',:·,,·.,:~·.,:.,', .. , 
O SR. Z.lCAIlIU :-Nãoé achar ahi o "ermon. rem-se, 'con,!a esta. dÜpOllçAO Cfa lei; e pen.aDiOI - .. ~ _ 

D que sem razao alguma. .". .' "~ 
O SR. 'CA;NOID() MBNDES: ,- MIIS achava-se ali o O jury temSl'm dllvida o direito de decidir ,Se:' 

germen. isto é. a causa, a i'azão da l'xistenda da me- Ilund,) sua convicçilo,. mascorivicção sineera 8 
iida .Ollllosta, porque não ba dnvida que era esse 'moral que não póde nem deve cODtrariar a eviden
tlagrante abuso, o a relutancill que tinham os juizes cia das provas e debatescoDcludentes, ,8 'que~ .. 
em. subscre,yer a ta~s .. decÍlõea, vendo a maneirn quando contraria, (az necessarÍ!lmelite duvidar' 'de 
porquà procAdiam os jurados. . sua boa fé e imparcialidade. O injusto ,'sempre 

O SR. Z.lC.\RIU: _ Começou-se a sentir a ner.l'II- injusto, qualquer- que seja o tribunal que o-prorere~ 
aidll,~e.· ' " ,. O recurso não clflsnatura a instituição; IIÓ o que é . 
_ ;0;'8R. CA; 'DIDO MENDBS :-Nisto eslava sem du- verdadeiramentejusto,éque apoia a líberdade,e com 

ella a ordem publica. A, parcialidade SiM é!U8 
vi,da o germen da nova medida' da lei de Sde De- rompe essa h'llmoDia fiel e genuina dI! crea o. 
zembro,. posto que o 'juiz de dirl'ito sempre. que Depois 8 quem é q!1e se commette ., n(lYO ju p_ 
rClclamava. conlra os jUlgamentoaiojulltos dos jura men~o? A' relação? Não; é a um DOVO ju!y, me;' 
dOIl.encontrava opposição do lado do governo: «Não di"nte as mesmaa formulas e dl'baixo da preliileDcia 
é esta a, maneira de entender a lei,· retorquia o de ~utro juiz do direito. 11 . ' : 
minlaterio; a lei determina cousadifferente,e vós 
deveis cumprir as sentenças dos jurados. 11 Note ainda o scnado: 

O SI\. ZA;CARIU:-E' disposi'.ão·nova. - li, O processo cri!Din.aldo jury-de differenl8s'pro-
OSI\. C1NDIOO'MBNDBS :-Mas o glU'erDO "I'U logo '.' cesllos reconhl'c<a a Juaüça deste recurso. O'codl,o do processo frilncez estabelece a thelle do seu, ar&.-3I5O. ' 

a conveDtencia .• ' ' . que a de.:laraçlio do jury não póde ler subme&tida a 
O SR. ZA;CA;RIAS :~Ah r recurso_algum quando clara; completa,. precin 8 
O SR. ~NDIDO MENPBS .... -que-h:!ia de extirpar concordante, e diremos· mais, não viejada de nul-

eata .. abuso e,então convencido da utilidade formulou Iid~de; m!lS nl) caso de que tratamos autorisa justa'.0 doutrina do art. 79 § la; da lei em questão, a en- mente o mesmo recurso, como vê,se do seu art;S52. 
vez da do IIrt. 3Ol.do codlg,' do processo. Sr. prcsi- O mesmo pratica a NOf)a, Reform/J JulliU'Iria, 118 
dente, será a doutrina do art. 79 § lo tão avessa ac s Portugldt art, 1162 •. " .', 
sentimentos Iiberaes.~ , 'Aqui devo estar de acordo com o Dobre senador 

pela Bahia, que encetou o debate. -fluandQ nos apre
O SR. ZA;CA;l\US:- Isto agora é outra cousa. ~e'!ta Portug~l, como um espelho ou. exemplo' a 
O SR. CÁNDIOO MENDBS :-... quo não possa Ser' Imitar. (Cr.ntanua a Ur): • , . . • 

aceitll..pela Dobre oppoSlção e que, para repelIiI a, « ... e observa-s8 lambem no jury ingle7' Moura' 
fosse precieo empregar ri nob:e senador pela Bahia' p. 3 •. pa'g. 62: Blackstone,' liv. 3·, capo 23, Iiv. 4°, 
a formula' tão pret~mciosa do « na" admilto».. . ! capo 80; Aragão, capo 4o,pl!.g. 1>3 », 

..... ~", 

, ',-. 1'- ~:' 
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-.''''''" 

-lt-

f ·Não quero continuar mais a leitura deste arUgo :veis e exigia que a parte usasse ,na mesma occasião 
para não enfas.tiar os honrados senadores quo me e ao mlfsmo tempo do seu recurso, não podondo em
honram com sua atttlnção, bem que na, continuação pregaI-o duas vezea (UI): 
mostre o eminente juriSconsulto quo existem na «Art ,16. A appdlação ea: o~cio, mencionada no 
DO,ssa legislação outras qualidades ql,le a tornam art. 79 § lo da 101 de 3 do Dezembro de lS41, s6 &erA 
.inda mais re ommendavel ao priticlpiG da liber- log",r nos crimes inaflançaveia. 
dade,do que a dos' paizesestranBeiros por S. Ex:. Art. 11. Em nenhum processo: poderão haver 
ennuDleradas. E esta cUa'~o'poupa-me lDVOCllr 011- dUIII appeUaçÕ8s dá' decisão do jury; a parte que 
tras autolidadas'fóra do paiz. ' interpozer a appellaç!o'doart. 301 do codigo do pro. 

Agora, Sr. presidrantIJ, direi que a insistencis '~a 'cesfilonã.\l poderá, pois. em'casO a'lgum appellar 60-
honrada oppoliçlo nests parte ainda reputo mall' gUl1da vez no melmo processo; devendo, portanto, 
infundamentadft, porque. s~ esta doutrina fosse nu caso do appellação ez o~Oio usar do ,leu direito 
uma doutrina tão hostil 11 liberdade, ha muito de appellar no ."esmo tempo.,quo O fizer o juiz ,li 

talDpo que o partido liberal devia ter-ss cOllspirado RIS a limita,:ão daquelle mInistro:' nlo se ampre-
coa&i'a ella,.6 não agora tão sómpn&e. gue o recurso· eDl crimes aftll~lIyeis., 'm1l8 conser-

Aqui (mostrando uma brochura) nestes documentos ve-Ie para os outros a medida. Logo a medida não é 
colliiidos. de 1845 atê 1869, vejo em projectn! el/l' tão ma comó hoje UInto opregoamo nobresf'nndor 
borailos-por membros do parti"'o Iiboral sobre relor· pela Bahia e a honrai1a opposiçiio, A commhsllo de 
m.s judiciarial, que todol sustentam li deutrinll con, Justiça criminal :ieesa época na outra casa tambem 
.demnada . com mais ou menos delienvolvimento, acompanhou D doutTina do ministro', e lómentedis
apellllllm jullou dever excluir completamente a cordou no art. l'7 qUlln&o .0 emprego' duplo da aj)
modida; mas os seul projectol nunca foram atten pellaçlo dll. partes, que limitou ao caBO de ilb· 
didol pelo partido liberal; refiro·me i um pro- lolvição. 
jecto do Sr. FrilDI(8 Leite que excluiu a appel- Temos tombem outra, proposta do anno de lIMl~. 
lacão ea:-ofl'cio doju1Zde direito. _ Eu nio deveria, Sr. presidente, invocar esta autori. 

Desde que 8e com'~çou a emJlrehender a reformll dade le tambem não houvesse li40 S. Ex. ministro 
d. lei deS de Dezembró. não deixou essa medida dessa época. Accresce'que, visto já kr eu c lado o 
de lér sustentada mais ou menos por membros libe seu livro, dllvo tambllm citar 11 SUII proposta. Foi 
raN, que queriam com vODtllde firme e boa fé 11 re- autoridade invocada pela Dobre opposi9áo e não póde 
forma da lei. deixar de sar aceita. Rearo, mo ao ministro. da jlJs-

Tive de examinar todos estes projectos relativos tiça de IStS, o actlial Sr. visconde de S. Vicente. 
ao alsumpto e con .. enci-me do crue venho de ex:pôr. Eis o que S, Ex_ dizia (LI) : , . 
O primeiro de n. 11i é assignado por pessoas mui I( Art. 1 q § 3'. A appeUaçiio tz·of1\.cio men~ienadâ 
competentes nest~ pa~tido o 9ue p,?r certo Dão podiam no art. '79 § l~ dl~ lei do 3 de De.zembro de lS4lnão 
deseJar uma medIda quo nao eSIlVOESll de accordo terá logar nos crimes a"a~9C1""s. Tambem nAo torA 
com 8S doutrinas liberaos. Está assignlldo em I ri-. nos inallançaveis, qUllndO for Ilnanhne a decisão do 
lDeiro logar pelo Sr. Joaquim Fnnco de Sá, que jllry sobro o ponto principal da causa; EUa é tlx:ten
foi membro desta casa, cuja il1l1~Lraçõ.o e libera· sivaaos crimes de que trata a lei de 10 de Dezembro 
.Usmo ninguem, que o Livesse conh~cido, ~oderia des de 1835 11 '. • 

i:onhecer. Seguem le os Srs. Marmho, Urbano Sa~ Com,o obset;vará o senado, esta dlspoSlçAo 6 uma 
,blno Pes~o, de Mello, Vai Jehro. Thoophilo OLtoni combinação em sentido mais liberal dos prece lentes 
o França Leite. ESLe ultimo Coi o que se assillinou projectos, mas 1\ medida. sempre lO conserva; por 
vencido por nAo terem sido acoitas as suaa idéall,· conseguinte o seu caracter não ti e nem se pôde con-

. iDclusivo a· que I!e prende a esta questão. siderar repUKoante aos principios do, partido da 
Eis o que atles dizem: (LiI.) honrada oPJlosiçào. . ' 
« Art, :- § '"lo. A appellação ex,of1\.cio, meneio· Em 1854 houve nova proposta d9., governo 

nada em o art. 79 § l- do lei. não terá logar quando! para reformar 'o lei de 3 do Dezembro, ~ o autor é 
fOr unanimo a decisão do'jury sobl'e o p('nto princi· autoddade mui com potente: o pnece-me que não 
p\l da causa, e será tamtiem extensivR aos cIÍfr.cs. poderá deix:ar da ser tiem aceíta. Essa, proJlosta foi 
de gue ,traL 1 a lei de 10 de Junho de 1835. » !:'laborad1 pelo nobro senador pela provincla da 

E'Jtes distinctos liberaes só em um casoexc'uom: Duhia que encetou o debate, na época, mui digno 
este recurso, e dão-lhe mais lariuoza em outro! ministro da justiça. Creio ql:O nessa época S. Ex. 
como medida tutelar. e é exemplo os delicto9 da lei usava de lima I)pinilio aua, e nAo era sômento o éco 
de lO de Junho de 1835, . . do parthlo ou o seu porta voz,como aqniBe disse em 

O Sr. F_ranç~.Leite é.o_unico !lu~ a excluo .total· referencia á proposta d~ lS66. , ' , 
mente. P019 dIz: li, O JUIZ de dIreito nunca luter-· S. Ex:. assim se exprIme (Li): ' 
porA 8ppeJlação ex-of1\.cio, etc. » " Art. lo § 11 •. Ncs C/lBOS em que, por virtude do 

AqUI (con~inuando a Colhear a brochura) tenbo, art. 79 § lo da 101 de 3 de Dezembro de 1~41. se de
uma proposta do' poder executivo do anno de IBi6, cretar ~egund(ljulgamento, oste lerá logar na capi
assignada por um cidadão; que foi membro desta tal da fIl'ovincia. quando o primeiro julgamt>nto COr 
casa e cujos principios liboraes L'.mbem nno sc Córa deUa» .. 
'podem pôr em duvida: é o Sr. conselheiro José Joa-: Era esta, Sr. presidente, uma providencia ainda 
. quim-Fornandes Torres. O que diz na sua proposta" mais prejudicial que a da loi de 3 de Dezembro e 
S, Ex:. limitava esta medida nos crime li lDafiança-, as apresentadas por outl'os membros ·do partido li-

I 

, 
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bora., porquelor,Ça'fa o' mllero ,réo a vlr de Quero,mo.trar que De~huma prapo.ta .preMalada. 
nossol remotos s8rtoel, aOm .de responder ao Jury da pelol,' membros do partido ,liberalao,poder, a.,u 
capital, 118 por lua infelicldai1e ,o: I ecurso. tivesse diYe~ .. ,pbasell" chegou dOI~nado, tul"~ . a., oUira 
pro,vimento. ' , ',: .': . CAm.ra ,eram elllls om'llpOtente., .6meD~ tr.n* •. 

Mil: camo S. Ex. jus&lOca esta medida" Trago méta a' do nobre senador qua.do partllba"a •• 1dé.
aqui o lMIurelBtorlo, o do ministro da justiça dellll. Cf!n .. ~v.doras. Se e~lIa propo.taeDéal~ou DO .e,n.do 
época' R' documento ímportante Dou muito apr~o. D.O fOI porque S. Ex. fosse liber.l" po~u.ato, como . 
e de longa datlt, a08 lIscriptoado hontRdo lenador, j' observei. aqui nUDca cbegou uma 16 proro.ta 11-- . 
eujaillu.troçbé tlo conhecida e respeitada oopalz~ beral; a de S. Ex., enllo conservadora, lo .. que. 

O Sa. FUlrANDBa D,( CUNHA: _ De que época é'l chegou. e'loi essa 'proposta" que' ae.1a CaH.eaaoa
,trou muitos oblltaculos. Em lSliB, quando .. tntou 

Ó Sft. C.UI'DIDO MBNDBS: - De 1854. de outra proposta apresentada nesta ,e .... por ummi· 
nlstro enlã U li muitu incliaad"".ou qlUlsi "ber.lI .. do .. 

S" Ex., relumindo OI pontal copilaca dn suale- e'q!le depol. Oco,?- perfeitamente Ilbera1,.0 Sr. "r.a-
' .. forma,dlz OI) relatorio ([.1): .. , . " cisco 0'0.&0 Pereira de . V.scoaceIlOl"teve o IGnado 

• 50 1>eter.minar que tlejana· capital o segllndo d~tar duas de 'auas commlsloes,que' d .... m 
jury:. Íloscasosem que por V'irtudado/llt .. 79!S lo dh longo e estudado parecer .o.,re e.",.m.,.~ •• 'oi 
lei de 9 de Dezf'mbro delSU o Juiz de aireito nesta oCClsiio', que·o nobre ae~u.l Sr.· pftl.iilente 
,p.P811a ,,11:"''''''0 dll'decillio /to juryo'· dl:'l~1' casa runccionou como,membrodeam.4itquel-

Esta disposiçlltl é um 'complemento da primeira lu commis,ões e deu parecer .obrea.du •• propal
Ora. a pnmeirareCere-se,' concentração do flonle- ~8I reunid~·s. O I>arecer loi mais rlvoravel,' propa •• 
lho de juradol nal cabeças do comalc •. ' S.Ex. jus- ta do nobre senallor J!t!la Babia do que" do.mi.uo 
tm".lslim (LI,: '.'. da justi'ia de então,'Julgada ' pela, ,commi'lilJ ,mala 

• E .. ta dlsposicãlJ é um complemellto da priweira. arbitrarll', conforme .e lê nOIl documentos colliBt~ 
tende a salvar á-justiça publica, ou a, innocencin doa neste livro.. " ' . ' . " ' ,,'. 

~. : 
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du plixões e Intoresle8, C10minantes nu localidades Elltretanto. o Sr. Vasconcellos nio deiltou de .11 ... 
do interior ;' luppondo nas eapiU8s. como 89 deve tent~r a' medida:: o .que. fez roi declarar qna 'o. 1'8-, ~.,~.' 
presumir, mai. iIlustração" grande 1I0mma 'e di curso' d. aJ)pell/lção do art.;9 § 1 da lei "eS:de',: 
verlldade : de intereues. e mlior intluencia de opi- Dezembro de 1841 lIe faril' extensivo àojulgamentO ,,'':; 
nião public8, esta medida' nio pó.Je deixar de S81 dos criminosos de lu'I trata a, lei de.10 de'Junho.dd -"-'o,. 

acolhida ror bem da justiça. li .' '1835 de que outros jA havillm troltado. li 'f O, poi~:, 
. Nilo Sol J'otia defender melhor esla mediJa, ainda o senado q"e o recurso em questão nio é uma dóli •. -~, .' , 

que S. Ex. vae multn além' do que era necessario, trina tio .oBurda, tllovlolenta. ho ,buli.raque DIó,'l';''4, .. : ,:,"! 
O que o nobre sen~dor ,disso, entio ainda hoje tem possaaer aceito pela opposição liberal, Coiuinuemoii;"~';" c>::'~':: 
appli~~lo: nii.o ,mudaram neste ponto as ctroum· Sr. presidente, temos ain,la aqui a ol.inlão muitO ,":,'<: .~~,~ 
st"ncla~ do palz. " . re${leitl't'f'1 de um dos no.s"s digDol collegl'; é,o' , .. t. 

Mas esta proposta fOI elrBmlDada (l0r tres clda proJecto n. 13~ do aono de 1859 da outra camsra, '. -:,>:'Y 
dãos, e um deUes é membro do p,trtido liberal, o qUI! está 8Islgoado pelo então nobre deputado por ."", 
Sr. desembargador Jo~é Antonio de Magalhães Cas- Minas, o Sr. conselheiro Silveira L'lbo •• utorid.de 
tro. E' cidadão bem conhecido: ~':lmbro disLincto inluspeita, e pelo Sr. F,anci_code Campó.,·bi:je .' ' '; 
da relação da CÔrte, 'iIlu;trl,do, -0,- como j i n ,tei, . r.Uemdo. O quo queria neste projecto o n')bre "0-, ,,' ,_>;7 
pa'rtilha os senti" ellt09 lib':lrae~. S Ex. lIão, achou na dor, por Minas? Que. se maaU"elle el'ta 'meclida,·"':;;r.:.:; 
ospinba lIe8&1 disposição; R os iIIu!tres membros da fazendo·se uso dorecurlo uma só vez; 1'011 :I"',.ua. 

I~odmmis,slo accrescentara~ nlo parecer: "I" FI!ca abo
t 

prQpria!l palavr;ls. (LI:> « Ar&. 1.- O direito cl.:aPI"'I- _ .. ,";',..-c:, •• ~,':" .. "~_,_.:,:,,,:~,:.':; 
. I o oprolestu por novo JU gamento. P 'e IzmE'n f! lar que. nas causas crimes, tem o .utor, quer .• ell o , -: '. 
a camar • .doa ,reputados nno ,appr,'vou disposição r.ropl'lO queixoso ou denllQeiante, quer o,l'rião da ",'/~,,:, 
tão ,rigorosa, e o projccto do nobre sena,dor pela Ilstlça publica, serA exercido por ,uma Il,;:r:., 110m ente-, 
Bahia passando ~cm S" discussão qU',sl intActo, veio do mesmo modo que () direito dea"I.ella" concedido 
para 'esta casa em 1855. ao juiz de direito pelo art, 79 Ita lei de 3 de Dezem-

Sinto~de to·l0 o coração eofastiar o sealldo com br.o de 1841, o qual é a taea lermos-limitado pelo 
estas escavações; mlS Julg'j-as necess3lÍRs p,'11I 'ui art 82 da mesma lei. " , ' 
que lançam sobre 11 debate. A medida em questão é ' Esta autori lade por ventura poderá ler recusada! 
tol qU/llo nobre sen/ldor pela.Bllhiatinhll IIpr"s:m- Um'liberal d/l'ordem do Sr. Silveira'L"bn poderia., 
tado, Veio o ,rojecto para n senado, m3A nllo 81- ad,'ptar u'na medida que nio fOlle 'eaccordo com 
trlltou dello por muito tem~o. Ficou ('m salencio 118 doutrinas do partido liberal?' Passemol adiante. 
até 1858. ' EncontrJ' ainda, Sr. presidente, no, anno de 1861 

,Convém ne$le ponto fazer uma re;tlexllo, O nob.e um projecto desta casa remettido á camllra dos Sra. 
senador pela Babia disse que ° partido Iiberlllainda deputados, em que vem um art. (o 2'» que, ouvi 
Dão tinbatido os' seus .eis me"., ainda não tinha dizer, tem a paternidade ,do nobre lenallor pela 
governitdo os te I>aiz c,'m ·a ltbel'dade que desejava Bahia qlle ·encetoueste debate. Nesse projecto, que 
ou necessitav,I.' Disfe isto pard provar que o seu 'me dizem tf'r sido' obra do ilIustre lIen4dor, o Sr. 
partido nlio tinba fiem podia tor feito rerormas por- barão dt!: Muritlba, 'que neste momento me, etlá 
l'Iuo nunca, te.,e occasião de as fazer, não obstante honr"ndo com .UI attenção, accrelcentuu-so uma 
ter estado no poder por diversas vezes', 5e 6 aIlDI)S. emend. adiJitiva ao /lrt. 1-. O iIlustreautor do pro-
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jacto dizia no primeiro artigo que, seodo o réo llb· 
solvido em 1• instancia, amda que fosse· interposta 
a appellação, devia ser admjttõda·a ftança; a emen.:. 
da aecresoentava «não se comprehendo n11s disposi·· 
ções. do artigo an.teceden&e o caso do· art. '"19 §.to da 
l•i de 3 de Dezembro de 1841». Não pudo venflc~r 
se ea&a Pmenda era com efl.,ito do nobr·e senador 
pela Bahfa. . · 

O Sa. Vuitu D4 StLYA.: - Deve constar dos 
... flfUif8o . · · 

o 'Sa. l..4KDIDO MBKDBB:- Ma• s. Ex. então rolo 
'era m"inis&ro; fallavct tem duvida per si; dessa vez 
J' milit.ava em outras phalanges: mas não qu·z que 
1e perde1111e oecaslão &lo propicia dé consignar a 
me:ti la, porque conhecia o valor della. 

Portanto; 1eqhore1, o nobre senador pela ·BII• 
hia:-u:~:a vez·como ministro conservador,e:dsiua me· 
dlda com rigor oxtraordinario, isto é qu~ o réo fosse 
responder no jury d.os capitaes de província, e ouua 
"Vez niio queren<to que um~t medida tão importante, 
tio neceuarla para manter a sesurança publica, se 
pero1ell&, consignou-a no projecto do tionradg sena
dor, ·o Sr. ltarão de Muriliba. Estes factos pro&Ps
tam em favor da doutriRa do honr,•do ministro da 
juatiça. · · 

Ha ainda neste assumpto a·respigar m••i&c alguma 
eous:s. 

· Em 1864,, Sr. presidente, publicou-se um parecer 
da commissão de justiça criminal da camara dos Srs. 
deputados sobre a proposta do governo do 1862, 
apresentada p.slo no111·o sen11dor pela proviucia das 
.Alagô.os, quando ministro da justiça .. Os signatarlus 
deste porel~er dQvom nos merecer muito respeito e 
'Veneração. Entre os seus nomes destaca-se, além do 
Sr. Dr. Antonio Vicente do Nascin1euto Feitosa, 
hoje fallecidCJ,. os do nobre senador pelo Piauhy, o 
Sr. João Lustosa da Cunha Paranag•uí e desembar·· 
gador L. A. Barbosa· de Almei,Ja. Seri11 poasivul quej 
o nobre senodor ji em 1864 assignasae um parecer, 
concordando na manutenção oJesta 1nedioJa, quanto 
aos crimes inalhnçueis, sóro'lnte queren.So que se 
dispensasse a remessa dos autos para a relação, con
siderando-se logo o recurso como um pr<~testo para 
novo julgamen'o 't Não é acred.tavel. Juro nas pa· 
lanaa de S. Ex.; posto que. niio o ,concorde coro su.1 
opiniiio, clla s~ acha transcript11 aqui. (L8.) · 

« A appellação r:t:•r>flicio, de ,U·J tr,.t'\ o a a t. '79 
§ 1• da lei de 3 de Dezembro d • 841, fica conver
tida em provocação 11 novo julgamento na sessüo 
imme lida, e limitada aos· crimes inaflanç.'lve's, 
dando o juiz de direito na sentença os Cundamentos 
de seu procedimento ... 

E o que quer a medid11 que discutimo~ 't ..\. mesma 
C)Usa com a ditTerença p"ra melhor, porque, no caso 
presente. póde nàlt, ter provimento n11 rel•ção o 
rocur!o interposto pelo JUiz de direito, c o nobre 
sen~dor, com os sens colleg~ts, exigiam que o 1·éo 
passasse logo por noro julgamento, .o quo era rigo 
roso se fosse eal)ricb.,sa a appellação. O recurso 
póde Per repellido pela relação,- o réo ir logo pura 
Córa da prisão gosar de sua l1berda.te; a exigencia 
do novo julgamento era com etreHo m is rigorosa do 

que não foi e DOm 6 a lei de 8 de Dezembro, asalm 
como não é a eme·nda do nobra·mtntstro; · . 
. · O Dl)bre aenador. pel111 Al•gbas, o Sr, :Sfnimbú, lez 

em 1862 a_sua proposta. como miniatre da iul'tíça; 
nell• cons1gnava ··a mesma. idéa do Sr. Oioso de 
Vasc'?net-llos, quanto ' lei d~ .1885, eoneervando a 
doutnn" pura a simples da le1 de 3 de Dezembro. 
Alli se lê no art. 18 §§ 1• e 2· : 

~· § 1 Fóra do éaso do ai t. 'i9 · !5 1 da lei do 3 ;d& 
pozem~ro de 1841· a lootença de absolvição .será 
1mmed1atamente executada, .sendo posto e1n hber-·- · 
da de o réo absolvido. · · 

§ 2. O re·aurso de aJ>pellação de. que trata o 
art. '79 da referida lei sora extensivo aos crimea de 
que tr1ta a lt:i de lO de Junho de 1835. » · · · 

Nlnguem poder .i c 'ntestar ao nobre. senador por 
Alagôaa os Córos de liberal,-e faÇoJ'usliça a S. Ex. 
acreditando C(Íle nio propooria mf' ida alguma que 
ilii·t tivesse o cunho desse J>lrfido. . . · 

-Aindi no projecto de S. Ex. emendado em tercei• 
ra discussii.o vejo.assignadoa nomes de distinctos li
beraes, como os Srs. Barbosa de ·AlmQida, Cunha 
Paranaguá a Mello Ratisbona, mcmbrcil d1 commis· 
são de justiça eliminai, confirmando a doutrina que 
acima notei, vencida em segunda diacueslo. · 

Vamos, Sr. presidente, ' ullima prova: a pro· 
postu de.l8!)6, i~to ó. a pro~'ollta de .nob~o senador 
pela Bahia, o Sr. Nabuco, o esta é ·complementar 
das duiS que já aJlontei, e direi mais das do outros 
rnemuros du partido de S. Ex. · 

Bem q_ue se dlg• que 11 doutrina alli sustont,oda 
por S Ex. devo.ria ficar fóra do debate porq~ 
S. Ex não era mais que porta-voz do partido. acei· 
tando e defendendo·o vencido entre os seu'l collega!l 
•te miuisterio. doseubríi· neste facto, Sr. presidente, 
um nrgumento C.avuravel 6. doutrina apoiada pelo 
nobre ministro da justiça e Jtrojecto da out&·a casa; O . 
illustre eenador pola Bahia era m~mbro de um mi
niaterio.liberal .que não repelli.1 esta idéa. o. pelo 
contur1o aprcsent.ou-a oo corpo lej~ielativo : ora, 
se os outros collogas 1ie S Ex. a queriam, era porque 
então a iloutl"ina nilo era e nlo podia fPr condomnada 
pelo p~ rtidll liberal, ainda mesmo que S. Ex. foaae o 
simples porta-voz do· partido, ainda rneamo que nlo 
Cosse essa a sua oJoutrina. 

Niio ha, pois, expli:ação que possa jU!tillcar ·'o 
pr..>cedim~nto doa nobres senadores em opposição, 
senão adoptaram hrlje plincipios novos, differentos 
dos que antigamant~ atragava o partido libnral desde 
184ó a 1868, oxclus1ve o Sr França Leit•l. Portanlll, 
nlo podem com fundamento condemnar o nobre mi· 
nistrfl por ainda des. jar douti'inas q110 foram tantas 
vt>zes sustentadas, louvad11s e abraçadas. pelo J•llr· 
tid .. qu·• os uob1·es senador•ll represent•m. O con· 
tr1ír1o soria empregnr, na apreciação do nossas 
acções pesos e medidas. ditrerentes. 

Os nobres seoa·iores reconhecem no projecto e 
emen los muitas disposições fnoravois ás auas idéa~; 
ainda aote hontem o nobre sen11dor pelo Pbuhy re
conheceu, e até agudcc•m de sua parte, o que o 
honrado ministro propoz no sentioto dessas ideu; o 
mesmo aconteceu da ptu'te do nobre senador pela 
Bahia, ist~ é, declararam quo existutm no projecto e 

·-<I 
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emeoda! dispo.ições que Ibes .eram a,radaveil: ora I pralo da duração do' parlameo'., que de &deooal. 
861 o proJectu está cbeio do tantal emendu que são que era, pas.ou D .eptennal, no in&en"le dOi quo . 

. • pplaudidaa pela nobre oppolição.. • . . fizeram olsa revoluÇI"', uoicamente para' que . .., ... 
O,SR. ZA.CA.RIU '-Tantas não - adversa rios nlo vie8sem ao p.damento com ~.D'" 

. _.,'.. maioria comu .e esperava mudaudo a, .iluaçao-po. 
- O SR. CUDiDO MUDES: -Óigo fi ta 11 'a. »reCt<rin. U&ica-dojl:dz em prõ d .. 'dYllutl.t decdlid. a;. -OI de ... 
do-me .omente ao pequeno numero de reparos de .bill. da Jodia, ' tlloto na administração de· PU&" .• 
maior Importanciu, feitos pela oppoliçlo porqu3 o. depois outro om 1858 já no tem~ da Ralnba .via 
outro'llpontaâol no vOtll em separado, de somenol toda, o bit' da reCorllla eleitoral promul,ado em 
ou inCerior 'iwpor&allcia podiam·se de.prezllr, e ai' 1832. EID toda a outra lolrislução Fisebel, 'ree.onbece 
.im não é mui limitado o numero de dispolliçõo~ que a pJrte eatatulal da '(egi.lação de In,.aterr. , 
aceitavels pela nobre oppoaiçào., , sempre a manutenção da Clommon 'aw oU.llua decla-

E se e:datem, Sr.prosldonte, tantal disposlçõos, raçào e dt"flnição, se se olotrlita, do, ,mi1erla' nOTa 
quo os nobres sonadores aceitam de boa vootade enio comprebendida no dlr..ito, pon.ue~ucIj~d". 
outral com Crac. resistancia, e se Slt. EEx, não es&il) Or., .10 lia Inglateua,- que cá Uçoo •. nesta' m .... 
10nilt de r.conl/ecer. COIDO o nobre aenador lIelo Piau, ria 4 to.la a Europa, lua. refor:m.. lio' 'teU'1 com 
by reconheceu. que o bonrado roioijtro tiuha toda a lallto t('nlll, com muit;1 prudencfa. 'ot&e1ldendo.o 
razio de uão tentar já a refurma du 8upremo tribunal eslado' do palz, o ,au;18 peculiares cf,rcumltancia .. '0 
de Ju.tiça, pol'que reputava. negl.ciu digno de serio o' que signiflcaol 80 annos para u!D1 nação que, prin
maduro eXame, ,auim como outras m didas IJOtadl8cipiou outro dia,' 'frinta annol nem um mlnato é' na 
no parocer da commissão 4111 camara dOI 5rs. depu-· vida ode uma n,ção. Se· a8 propriascommlalõci' 

, tadlll, qu., eu, para não Cdigar o senado, não leio, liberael dede llUõ, com.> aquile acha notado· ("OI 
como afirmar o honrado senador pela, Babia, que se 'ralado a brochurlll, leluctavanisempre UII empresa 
tem gasto improducliv.tmeote trinta annos COID a da uma rllromlA em tão larga.escala. como' pretendo , ' 
reCorma dã lei de 3. de Dezembro! Como afirmar o· nobre senador: - aão es&a moa lImcircUID.tilncra.· . 
que nada se telD Celto em materia .de organis<lçllo do relormar tod./ a lei de S de Dezembro: el'ude-,' 
judiciarul, se ainda ba tantall questões nestl materia rn08 ainja o estado, o as condições do p.lz.; con
de difllcU.solução' slllnlemente repetem; se separavam a reforma do 

E, Sr, prelidonte, o'. nobre senador pará justificar processo criminal da organilação judiclllria, porque 
lua cenluro! cont~a o Sr. m'nistroe o pllrtido OODSOI- não le podia com vantagem pub!ic! rerormar tudo 
v/ldor, não dUVidou lusleotar qUf:! o exemplo da ao iIlesmo tempo, se as commlssoes e glbinetes 
'nglaterra que alguns invocam em bem da demora liberaoa aconselhavam esta sop-.raçlo, como seba 
do reformai, não pudia o num devia servir para este de "ccusar o nobre miniltro, por não querer .c .... 
caso, porquanto, segundo S. Ex., o que na Iugla· mular neste projecto a orgllnis.Ção judielaria' Por 
torra.e nlo altaracom Cacilidade ê a commo,. 'tJw não fazer melboramentol que, bem qlle cOD\'enfen-
mas Pio a logi.la~o .tatuttJr'tJ, que constante- tea, ell&io lóra do plano adoptado' ' . 
mente se -reCorma 8 não encontra os tropeçol~ COIDO E de algulD~ sorte plreco, Sr. presidente. que ba 
.qui tem acontecido coma da lei deS de Dezembro mais .ympath!. e dispotiição da parte da bonrada 
e organi.ação judiciaria, . oppoli910 em lavor da mClDutençlo da lei ~o alie 

Parece-me, Sr. pre.idente. que o nobre senador, D8I.embrO do que da DO'U e do bonrado mIDU. &rO .. " 
li. de.peito de sua elevada intelligencia ni. Hami- p'orquanto elto. emb.raço. e tropeço. creado. pela 
nou bem elta questão. O elplrito daquelle celobre Iionrada oprosiçlo mu.lo concorrem para.e con-' 
pail é o IDOBmo IfOlo na rerorm. de uma COIDU de lervar es.a "'teralhaclortJ, como· a chamoll o nobre 
oulra legisl~çllo e até (l0rque, Sr •. plosidente, se a senad.,r peIta Bi6bia, o SI'. barão de S. LOut8bVO; , 
materia ,não à nova, a legralaçlo ltalutiaria não é E, Sr. pre.idenle, le e8.a lei é uma oppro.llo ••• 
outra COU'I mais do que a oonllBr.çào da com- ,lua reforma é umll nace.aidade urpnte 8 se .t6 certo 
,"o. ItJw, do direito consuetudioario á dflPOliçõe. pont.o nos,a desenoalhamol com eato projecto exUr
e.orlpla •• Se o direito' statutario "é a common,lafD pande o que aqueU. lei tem de 'mail gravolo, •• pre
e.cripta, como no. aI.agura Fi.chel no S811 impor- JUdicial A liberdade civil dOI cidadão., nio. deferia • 

,tllote tr.balho sobro a constituição de Inglaterra, oppoeição liberal esdmar que se"iço &io Importan-' 
quando não se trata de materia nova, 'como na, re· te e adllatado se r~ça já' h', pelo menol, um paa.o 
rorm. de tal legislaçAo, não procedom os rnglezel de \'ulto dado-para a I ("orma de todoa OI defeUo •• d. 
com o mesmo bom seaso e.m~dureza , todos o. vicios dessa lei, que, aliAs, o nobre senldor 

Em verdade. examinando·so a bisloria da legis. pela BJhia disse qlle era de muito morito na admi
laçA0 ioglez:.! á luz da sua famo~a m1xim,1 nolumu. nistração da jualiça. P.rece que ha VOlltade secreta 
leg., Anlllial mutari, notamos os mui POU~Og actos de manter a mftraIAa,.ortJ, digo - parece »porquo 
leaislativos apartall !o ,U da /lom",on "'10. Flscbel, raç ... jUltiça li nobre opposlção: acredito quo ell. 
a quem já nos reCerimos, aponta cinco casos em quer de coração a relolma d. lei iJe 11 de Dezembro, 
que '0 parlamento brilannlco so apartou da lei IDas marcba por um caminho que não é por cerlo o 
comwum, creando direito novo: um bill no reinado m.is adaptado, o verdadeiru para chegar ao relul
de Henriqu4t VI, de Lllocaster, augmentando im- tado qU€l almeja. So o nobre aoillhtro,como a.segura 
,~ostas ; o aet... seplennlll, sonceiollod., pelo Rei a honrada opposiçio, quer "OU co, aceitel!l0s este 
Jorge 'la saber a revolução qua os whillS fiz9ram no pouco pl'rque nisto já ha vanlag~m. amanha se flUá 
princip o do ultilDo seculo, quando proroRaram o .ais. ' 

. '.~ i ~ 
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·O SR. ZAC41ll:\s.:- 'P.hs. a.cimara q11er maia do 
que o nobre mmtstro; ace1tamos ~ que a camara 
quer. 

O Sa. Cuco1o0 MENDES ~-A n&bre opposi~;.ão não 
dilse que. aceitava as medidas de reformas votadas 
pela c. mua dos Srs. deputados, disse que aceitava 
as reCormu apre•entada~ pelo gabinete. 

.o Sa. ZACARIAS:- Não se disso isso: ficava sub
entendido~ 

O Sa; C.tNDIDO MBNOBS :- A promess~ não foi 
dirigida Acamara dos ·::,rs. deputlidos. foi ás ma
nife•taçõea apresentadas na Calla d•> throno pelo 
minia&erio; foi isto o que a nobre opposiçõo julgou 
muito bom e aceitavel ; foi est-o a razão de seu prc • 

. nuaciamento l&vora,el 

O Sa. ZACARIAS : - Não tínhamos noticia das 
emendas do Sr. ministro da justiça; eu nlío tillha. 

O Sa. C.tNDIDO.MBNDits:-Mas tinha noticia das 
idéaa lançadas na faliu 110 tbrono. 

o Sa. Z.tc.\1\US: -0 que dizia a raua do tbroao? 
. , cRefonQa judiciaria.» · 

O SI\, CANDIDO MBMDSS:-Dizia alguma cousa de 
positivo sobre a questão de que nos occupa!Dos, n~o 
Cal'ando em o_rganisaçlío judiciaria. · 

O Sa. ZAC~l\IAS :-0 projecto dJ carnora n~o trata 
de orgeniaação 'l 

O Sa. CANDlD" MENDES :-0 _projecto votado Joela 
camara não trah de- organis&çao JUdiciaria; trata 
de reforma da lei de 3 dn llczemllrc, coai alguns 
11dditamentos. · · 

Sr. presklente, vou pôr termo a este discurso, 
q·1e já tem demasiadamente enfadado aos nobres 
senadores <JUO se hão dignado prestar-me sua 
auenção (nao apuiados), declarando que voto pelas 
emenílus apresentadas . pe_la nobre ·commissilo; e; se 
houver de oft'tlrecer ·alguma emenda · ao projecto 
viudo d11 outra cusa, será no cort·ru da discussão, 
quando se t•lllar de cada um dos artigos. ·Por ora , 
trato ern geral da r~C\)rma judiciaria, aprecinndo a 
orgu.ncntação da nobre opposição contra as emen
das Ol!l discussão, e seu apartamento da promessa 
Ceita ainda· ha bem poucos dias ao gabinete. Con
cluindo, p.ço aiuda urna vez descu•p3. ao senado 
po1· ter por tanto tempo abusado da sua attençio • 
( Jfuito bem. Mut't•• bua.) 
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DISC.URSO 

PRQFERIDO NA SESSÃO 'DE 1° DE JULHO ·DE 187'1 

PELO EXM. - SR. CONSELHEIRO 

raANCilCO DlI-PAVIrA N.GaIUlOS·IATÃO. IiOIAfO 
. " ~~:-:<i! 

.. .... o • .. .. ,_ ·--~'·i:-:i. 

. .... .'""d'.te...... ..I~r ... , ... a:::: , .. :~~:;. '''''''',.IO. na ....... 'u....... .....' -'I 
i:~::t:~:~·:~l~!f:ti~~~~~~~·n~t~:no~~:~~:i!~ i:!~~~:!~:i.~e~~~~e~!:~:~~:111~!::=:::: " ,.~;.~./f~_~:.i.~.-., 
custar. cumprirei- o meu dever procurando justificar disposillóes que coherentemente a lllustre commis· - ~'. 
as indicações que fiz /I. íIlustre commlssiío de legis- são de It'gislaÇÂo apre8~ntou em diversas emelld.s: :, .3,_;<~t 
laÇÂo que propOz as- emendas que tamanba estra- não aUendE'u para a proposta ao art. 20 § 9" ql1e .....--;,2"',, 
nlieza causaram ao. ilIustre senador pela provi ncia àssim se enuncia: . .' - .. ~ .-.-:, 
da Babia. ex-ministro dajustiçll (oSr_ Murlliba) e u Supprima-se. e em seu logar di"a-Ie: E'o 
peranta quem, 'pela muit9 considerllÇÂoe. respeito governo autorisado a fixar o numero dos juizes de 
que tributo a S. Ex .• devo justifica'r-me comas ra- <.tireito om cada uma das comarcas do art. 1,0 leio 
z(ies que me levaram a innovar o trabalho da ca- exceder aocorres~ondenle dos logares actualmente 
mara dos deputados. _ creados de juizes de direito e m;Jnicipaes •• P"rsanto •. 

S •. "Ex .entendeu q:UA estas modiJcações ·eram ab- quanto 110 pessoal falha evidentemente a obJacçaodo 
lIolul'lmente de~tituldd8 de fundamento e em muito nobre senador. ',-
pr:ejudicavam o traba.1ho da Ilamara dos deputados. Agora vamos ao que b"de procedente Das demais 
Principiou pel-'> arllgo em discussão ob~ervando que considerações. . . ' -' 
a .camara· dos deput~dosr6ra .multo SOllclta em pro- . S Ex. consurou que se estendess8 a organiAçio .. ' .. i 
~~i~~)~~~::~::~?~~:7.~:~ f~:g~~~7.~~;~~fi!.€if~~··· .' •. : .•..•.•.. ' ..... -;'.; .. ,: ... '.~.,' .. _ .. _;.: ..•..•. "'.:' 
exclusivamente est!l nova .creação ás capitae •• sédes soai tleCectivo_ . - .. _:_'_~-
das relações, onde sufficiente nUlDero de juizes Senbúros, esta objecção de sua natureza nlo pro- ... , ..... ,,,. 
prestara-lIe 11 execução da medida proposta. e que cede, porque. quando (osse exacl .. a Ob8e"a~O de: ":" ! 

de mais. attondendo-se aiuda li necessidade do pes- mingoa de pessoal •. li consequ"ncia Joglca 8ena aua- :_C', < ; 
80al indispenslvel. habilitava· se o governo para mental·o.se houve~se vant~gem nesta nova creaçio. .. ; ... _.:~ .. · ...... _ .... :.,~.'l!i 
augmontal-o me3ndo novos Jogares; e que, pela . Ora, S. Ex. recollhecia que bula vantagem na nova _ \ij 
emendll. não se daTa a devid .. attooção a-e8ta neces· creação. viBtO como defeude o art. l° como veiu da _:':':';11 
aldade; conservllndo reduzido o numero dos juizes cemara dos deputados: devia, portsnto, CODclu!l' por ... -- .. \ 
de direito, era impossivel a execulllio do systeUl8 da propOr o llugmento de pessoal nt'coslari I p.ra .a :":<";"':11" 
reformOl: e que demais aind". quanto ali quo le' estender a wesma bent'fba disposição dqutlUall outras' -. 
continha na omenda havi. inteiro! falsidade no pro-comarcas em cireumstancia9 de a adquirirem. , .. -:>: .. ~H 
meUido exercicio da la e 2· instancia pelos ex~lusi- _ Ainda falt/l /llJsoluhmenle DO que observuu o no- :"\'~'!'.: 
vos juizes de direito e pelo trit.unal collectivo de bre senador o fundamento aUegado do numero . "1"; 
dosembargadores. dé.Ctlclivo dos juizos, porquo, senhores, em qualquer-.·. >,l; 
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comuco que esto:ja nas condições du ser bonoficiaJa 
.coroa creação do art; 1•, ha Scl~pre.o pesso.al ne. 
cessaria para a dev1da · oxecuçao. Apontarei uma 
d.rs nota,·ei's··com•acas que ustará neste caso, se pus 
sara reforma, é a coma:rc~ de Nitllerohy, Cdpital •la 
pr:<Jvincia do flio de .lanoim, quo tem um só termo, 
a mesma chiado de NiLhurohy, e que está actherente 
á Côrte, on(1e ha relaci.\o, e no presente tem aim-. 
portancia noto da e o mais escasso numero de j rnzes. 

Nclla ha· só um jniz,..dê direito e um juiz muni 
clpal que é tambem de orphãos. · Vejhmos co.mo no 
systema das emeuiias l•presenti!-d<l;s pela 1Hustre 
com missão de legislação so constltmrá o pe:;seal dos 
julgadores tia comarca du Nítherohy. 

niío havia no proposto excesso de nutorisação no 
govemo, porquanto discretamente éonsiderou que 
msis se eoncentrava ou augmentava o exercício da 
jurisdicção a cargo exclusivamen•.e do. JUÜI de di
:·cito seguud•' o systema da reforma. Basta at1ender 
a <~uo o exercício inteiro;d 1 jurbdicÇão criminal, que 
om maxima parte no pre;ente é desflmpenhado 
pelijs autoridlldes. policiae@, terá de recahu· Jnteir.J
milnte sobre o juiz de direito; e por conseqn!lUCia tam
bem era de mister pr,•porcionar pessoal bastante 
para podel-o desempemh11r. E' uma parte dá admi
nistração da justiça 1ue muito importa á sociedade, 

Ha um juiz de direito, lu o iogu ~e juiz mllnici
pal o de ut·phãos,qU:e é convertido tambem em lugar 
do juiz de d:1·eito: já são do11s; podem ser nomeados 
até douo substitutos, ~egundo a pruposta; po1· C••ll
suquencia térmnos dou~ i!lizes de. direlt_o e. 11ous sub· 
stitutos para o exerl!lClO lia JUriSdlCÇall om 1• 
inst~ucia. Porventura puder·S~·ha d17!er q~r3 _u:te 
pess .nl com capaciúilde proflss1onal EeJa :iefe'?tlvo? 
Ora, se alguma o•.ttra c,,mHca co~ mawrllS duneu
Eõe~ do que a de N1theruhy e,tOJtl -n~ caso tte Ler 
o beneficio do art. 1•, entao, Sr. fJ.I.'OSlJonte, natu
ralmente terá mais de um juiz de tilreito, ou pelo 
menos duplicata de juiz· municipal, ou u logar de 
juiz de orphiios em separddO, qlle está _na razão do 
juiz municir;al. para_ l:<enboru ~orconvo< tido. om vara 
de juiz· do d!rtmo. E a propostto •. talvez seJa co_n•e 
niente addidonar á emenda da lllu;t. e commtssãu 
que diz: " E' o governo autorisado 11 fixar o nume~:o 
dos juiz•)s de direito em caJa uma das comarcas do 
art. 1• sem ex:ceder no conespondente aos logaroo 
actualmente creados de juizes de direito e murlid· 
pl('S, declarando to':llbct!l de ?rphãp~». !f!l ames
ma rJzão e, pua nssun d1zer, Já e-ta .lmphCI.tOmt!nto 
incluída na regra tal creação, mas é prefenvel t•n
nal-a ext.licito. 

Q11alquer que. sej11. a CÇimarca, não faltará ·o pes 
soai necessario, Sr. pres1<ienre, segundo o systt-ma 
das emen<las d.:. illustre commissão, VISto quo com a 
cro.rção doi novos log.tros até o numer., dos actuae. 
juizes de direito, municipa'ls e de erphãos, accreso::c 
que os substitutos de-jui~ de direito, no sy~t~ma das 
mesmas ement1as, cooperam continuamente como 
a1u:iliares em nctivo exercício <1·1 jttd•·d1cção dos 
juizes. E assim o pessoal é sempre tal que tlcredlto 
que, por oxem í' lo, em relação á ~ôrto, não sorá mis
ter crear tantos Jogares do substlttltos Cü <no quantos 
o governo llc •rá aul•Jrisado pela proposta u crear; 
porquanto aqui na Côrttl n:io tero,nus menos t.tlvez 
de 10 ou 12 juizes di) direito: os <hous auditores da 
marinha e da guerra, os deus juizes <I e direito d<> 
commercin, quatro; o dos f~i~os da faz~uda, ~in.~o: 
o de orflh i o~, &•l:S; os dous JUizes do Crlml), 01to; e 
tras l<.>g.•res de juizes munldvaes que podem se> r cort 
ver~i~os cm log..ores do juizes !fe <;J.ireito, 11: eis ltrJui 
11 JUizes d<J dil'eit•:> p:Hil a cap1t11l. Por certo não 
será mister que haja igual nu~oro de substitu~os. 

Certamc)nto osle pessoa I wrta até supetabun
dante se o.guV\ltnO ex:haut"is:~e a faculdade que tow 
na decretação dos respectivos lagares. Com razão, 
porém, a íllustr.:l commissao comprehendeu qne 

em que ha sempre o mais alto interess11 de ordem 
P••hlica, ass1m como o mais natut•;.} interesse indi
viduul, pel,l que toe:~ aos s"grados direitos garan
tidos pela con::;tituição. . , 

O pe.:sc>al, portanto, no systema · c.lo.s emendas 
·la illustre commissão, é baa ante e podo ria mesmo 
se1· superabundante; mas, quanto ás disposições do 
prujeCLI).; .hl qual veio da camara dos d.oputados, 
uutro tanto não se pod~rá dizer: porqr1anto basta 
alLe.n 1cr que pelo projecto não se dli aos substitutos 
a mesma HCtivi.Ja .. ie 11e exercício em c, .. operaçno ou 
~uxi!io dos juizes de direito; sobre estes conc!:'n
tra-se toda actividade do ex~rcicio da jurisdicção. 
E na que o projecto malltem fóra do ex.,rcicio do 
juizado de direito, em quo S.:;Ex. achou tão grande 
vantagem, é justamente em contr·adiccão· de prin· 
cipio qutJ devia .ser urn .dos fundoméntos da pre
sontd reforma, e consiste no extremar-se completa
mente rl q11e é jwií~iu.rio do que é policial, consti
tuiaa .a aut.ori.Jude julgadora nas melhoros · con
dições úe Cilpacidade. 

Fóra do oxeL'Cit:io dos juizes de direito permanece · 
a instrucção tio processo, a formação da Ctllpa nos 
<.:rimes communs até o pronuncia exclu•ivarnente, 
'{Ue continua o ser da competençia das autorid,des 
policiaes; e o proctJSso e julgarnento dos crimPs 
.to art. l2 § 1° ·do codigo do processo, entregue 
aos juizes de paz. 

S. Ex. su~tcntando esta organisação cáe nos 
.ious extremos vicioso-,, declina da autoridade judi
·:iaria íu:Jcções principaes, que necessariamente, 
segundo o systema da reform1, com·. o principio 
odoptado da separação do judiciado do policial, 
C:lmpetem-lhe exclusivamente; de,falca 11 autoridade 
julg ·dera, n autoridade j.ud1ci Hia com ns condições 
proprias ~.>_julgamento, drl imp~>rtantes attribuições, 
tanto ma1s 1ruportantes que ~ntenJem com a parte 
criminal, que é somp1 e a que deveria merecer a 
rnaior attPnção o cut.Jado, como ha mister para 
coitstituir o q•1e tern de decidir da lronra, libordo.de 
o vida do ciJadão. · 

O nobre serudor ex,:lue, portanto, da delibc
rnção d.1 autoridade judicia ri~ em l• insLanci:• • de 
um lario o .. julgamento dos crimes da espocie do 
art. 12 § 7• e outregn-o nos juizes de pnz; e do outro, 
a fo! mação da culpa uté a pronu.-,cia cxclusiva
'll~nto, que dá ás autoridades policiaes. 01a, a 
:;m•mda o que faz? Arro.Ja-so dos d"us extremos,· 
1uo cham Hei vid .. sos, não no sentido odioso de, 
por qualquer modo, acoimar da pessoal reprovado, 
ttuot· o dos ngentos do policia, quer o dos JU1zes de 
paz; d1go viciosos em relação ao systoma no ponto 
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essencial da reforma, que é concentrar ex•:lusiva- tribunal de justiça, com qnem convers_ei a este res-
monte todo julgamento de direito no elemento c ma- _peito, disse-me estas palavras: '' Nada de confiar 
gltlrado. » · . · _ jurisdicção eontenciosa aos juizes de paz além da-

-Seriio, Sr. presidente, os-juizes de paz proprios quillo qua fôr prePisamente indi~pensavel par., o 
para processarem e julgarem os crimes policiaes? serviço, que_ é propde da restdcta esphera-de-su·• 

· o SI\. StLVBII\A Louo:-:-São pr~prios sómente jurisdicçlo nas locahdades,,. · · . 
d t V E t 1 - Ora, além do que observo em relação a este. ex. 

para ar vo os a • x. e n outros que aes treme, no que toca ao Jnizndõ de paz, tenho demais 
O S11.. MINISTRO DA IU&TIÇA :-Serão os que. se de notar em relação á proposta da camara dos' do· 

recommond~m por mais c11paz.ss, tendo todas as pulados, quanto ã mesma attribuiçlode proces~ar e 
habilitacões, offerecendo todas as seguranças quo JUlgar os crime• do art. 12 § '7.• do codigo do· pro
aftancerri o desempenho desejavel nessa ordem de cesso, que. ainda quando realmente ·não pr·desse ser 
jillgRmento? Segu•·amente, Sr. presidente, ninguem muito abusiva, seria quasi nulliflcada,. attentas ou
o• poderá affirn-•ar com di·cru;ão e inteiro I}Onho'!ci· tras disposições do projecto. · . · : 
mento das circumstancias do nosso paiz." · Pt:lla proposta se acaba com u procedimento om-

B::tsta attender ao syslema C·'nl o 1ual SIJ lllvantam ciul, salvo o caso do flagrante delicto; assim os l>ro
os juizos do paz: logo, ninguem sabe quelll é o juiz cessos policiaes serão de iniciativa .do accusad!}r pu
de .paz; pode-se dizer um homoll:t a esmo; póde ser blico~ Cu mo, po1s, esperar que o accusador publico · 
bom ou optimo, póde sor máo ou pessimo, mas nin- . pos!a iniciar todos ~ss~s processos pela:s dift'erante.s 
guem po,Jerá asseverar que é uma entidade conhe- localidades de um dtstrJCto largo em qualquer ,dlls 
cida e apr('ciada pelos dntes de que é ornada, pelo froguezias? Como contar que o juiz de paz, que se 
capacidade que otrerece ou que se presume; é um deve presumir o homem do togar, que não taz pro
qualquer; uma t'Dtidade vaga, romprehendida em fi~sil.o da judicatura, quo protege decididamente a 
uma generalidade. Qu11ndo sé diz um «magistrado» uns, e que pó .. te-se- affir·mar. do seu natur •• l é em 
entende-se um homem .que fei nomeado com re- regra inclina(to a não ter essa actividade qua deve 
querid;rs habilitações, o mauifestam•mte esse indivi- ter:. autoridade p~·licial; como esperar, digo, que, 
duo tem fundada presumpçiio de ser capaz para o ainda despertado, o que será d1fficil, pelas queixas e 
que foi e~colhido, com o criterio com que deve ser accusações Cor:nuladus pelàs partes e promotor pu
feita essa escolha, sempre com a responsabilidad" blico, elle desenvolva sempre a necessaria acti
de quem escolheu. O juiz de oaz é um homem a vidade? -
esruo; quPm pó de affiançar que" tt'nha cnpacidado. 
proftciencin e mes:no sagacidade para formar um 
processo e j-ulgàl.o? 

()-SR. SILVEIRA LoBo :-Quanta sahedoda I . . 

-0 SR. MINISTI\0 DA IUSTIÇA :-N<)m ao menos se 
pode dizer que venha adquirir a necessaria destreza. 
que,. jlaSS:>dO O tirocínio dos primeiros tempos, se 
constitua homem capaz de bem servir,. porque_ e 

.autoridade ephemera, que dura só um nono, que 
nem tem t"'mpo de ~e adestrar no omcio. . 

E~não se diga que em outros paizes C•B juizes d<· 
.pàz são encarregados do taes e ainda mais impor
taRtes attribuíções; nesst>s paizes elles te em outril 
origem. estão no caso do-'mngistrndo, o são esco 
lhidos com preciso criterio pelo t\ei ou pelo governo. 
Aqui, no Brasil são do eleição; e a. eleição, todos nó• 
sabemos que, por via do regra, designa eem dis
tincções homens que não primam, já não digo pela 
capac1dade proficiente, pela impnrciali<:lade em ru 
laçiio aos mot·adores das respectivas freguezias, visto 
que ninguem pó•Je conlestat· que ha pugna, ha dis
puta entre partidos ui verso~. cada um dos qnaes tem 
seus candidatos; e sem duvida alguma o candidnto 
que triumpha não póde olhar com os mesmos olho~ 

,aquelles que lhe deram votos e aquelles que lh'o:. 
DCI{aram. · 

E, Sr. pre~irtento, a cxp.ericncia está fei_ta e de ta I 
modo que não deixa duv1da a este .rcspe1to. Se me 
fossA dado trazrr a autoridude rospeitavel de um 
homem de longa pratica e não suspeito ás idéas li
beraes, que occupa a mais alta posiçiio na ordem 
judiciaria, eu diria que o veneravel Sr. conselheiro 
Joaquim Marcellino de Brito, presidente do supremo 

Não, senhores, com o systema do projecto da ca
mara dos deputados, por via de· regra, não se fariam 
ta,;s processos nem haveria julgamentos, desde que 
e:c-ofllcio não forem a c11rg•> da autoridade que tem 
toda actividade, que tem por principal iocumbencfa 
Oscali~ar a tirar ·) lin::po es~as auentados,policiaee, 
•16 crime3 menos graves,.pnr:em _que se repetem· tanto, 
e que para setem reprimidos immediatamente devem 
ser colligidos seus esclarecimentos. 'Nole-se .. ~ue 
naturalmente os réos de tans crimes não olfendem 
os interesses das pessoas mais gradas, que são as que 
teriam meios_ para promover o procec!imento activa
mente. ·os crimes policiaes no geral recáem e•.tre· 
pessoas, que não teem meios nem interesse de apurar 
em juizo a moralidade do caso; ma·s é do interesse 
da sociedade, para ser policiada ·e ter ordem, que: a 
autoridade ex-of!icio aclivamente ponha r.obftl,~a 
esses pequenos b ttentados muitíssimo prejudiciaes, 

A emenda confiou á auteridade polic1al o ~timples . 
e summario procedimento de colligir, catar os es· 
clarecimentos,.que, ató com Jazão restrictamente, ·. 
não se denomina formnçlio de culpa, porém pro- · 
cesso poZici11l; e constitue a autoridade judiciaria a 
unica competente para julgamento, e demais resta- · · 
belece o procedimento official para esta especie, 
cuja derogação fôr.:! adoJ>tada na proposta. 

Deve-se reconhecer, Sr. presidente, que 11s atlri
buições das autorirlades judiciarias não rlevem ser 
confiadas aos juizes de paz, que não se recommen
dam em gt>ral pela capaçidade para o sntisfatmio 
e:xercicio; que ha mister o procedimento oillcial, 
para repressão dos crimes policiaes, que sem este o 
o exercício de uma autondade mais ectiva haveria 
um vasio que a expcrioncia demonstraria á custa da 
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·repetição desses crimes sempre impunes. E, pois, a 
emenáa da ·illustre co.mmissão ~roveu, como devi11 
pro•er, a Pst.l importante parte do serv,ço publico: 
commetteu o proce11110 á autoridade mais vtgi•ante, 
mais attenta, _mais em contacto para tirar a limpo 
semelhante es~cie, e entregou o julgamento á au·. 
toridade unica compfltente para julg~tr. · 
Observou~ porém, S. Ex. que tsto importa altera

ção da lei do processo que rege no presento, porque. 
na fórm!l da lei, este processo é summariss• mo. deve 
ua rr.esma audiencia acabar, e, qu<ondo muito, ri .. 
seguinte,: e ha interesse publico na presteza desta 
prompta es:pe(Uçlo. 

Sr. pre· idento, nesta assumpt11 o que requer o 
maximo e essencial interesse publico é. que com 
toda regularidade o segurança de acerto haja o pro
cedimento e julgamento que cumpre para a re
pressli.o dos crimes pol•ciaes; não devemos tnd•· 
facilitar e arriscar sómente pela presteza, que não 
Yejo· qne Calhe no que é proposto- pela illustre com
missão. Nao será por certo por con6"r a esmo á 
pessoa menos competente e capaz de b··m desempe
nhar o serviço, que se o conseguirá melhor o cnm 
meia presteza executado. 

E nem procede a objecç&o, jã porque mmca teve 
easa rapidez figurada .o anttgo proc~sso como era 
determinado pelo codigo ·do processo _Para ju\gu
mento das contravenções e crimes pohciaes pelo~ 
juizes.de paz e nem o que se aecomoda ao sys&em11 
propoll&o de modo algum traz maior delonga, • isto 
como em um e outro caso; necessariamente ha de 
ser escrit1to o orocasso em toda sua integra para es 
clarecimenh do juiz que conberer da appellaçãc). 
A unica ditferença é .que, adoptada a reforma, ha
verá um jull(amt-nto mais capaz e autorísado. 

O proj..,cto da camara, porém, conti::JUava a dar ás 
autoride•tes policiaes a competencia para formarem 
cúlpa exclusn·amonte até a pronuncia; todos reco
nhecem a import11ncia da formação da· culpa nos 
crimes communs ,.m que recae censura grave ou 
de maior importancia. Os nobres senartores do ladn 
liberal não podem negar qu~> sempre foi esta a sua 
erande reclamação contra a disposição d11 lei dé 3. 
de Dezembro. que assim autorisa as autoridades po
lieiaes para formarem cúlpa e pronünciarem, posto 
que esta pronuncia não fosse se não meramente tiO
minai, visto que a ver<IMeira pronuncia ou sua con
flrmHção era da competencia do juiz municipal. R<'
cahh, portanto, a reclamação qu•nto á formação da 
culpa, á o•ganisaçiio do processo, e com razão se 
entendia que a autoridade judiciariiJ, competente e 
mais capaz, devia ~or a encarrt>gada de lDStruil-o, 
de preparai-o na fórma da lei do pJ•ocesso; quem 
diz formação da culpa, tombem diz determinação 
da pronunciR e o proseguimento resultante contra 
o pronuncia!#o- · 

-Ora, nest:1 parte o projecto não alterava a dispo
sitãoda lei deSde Dezembro; falta,portdnto, em um 
ponto substaaci~l e de importancia a separação de 
attribuições judiciarids, do attribuições puliciaes. E 
o que propoem as emendas da illulltre commi-são a 
este rcspo1to'r Qtte a formação da culpa seja sómente 
dotermindda pela autorid11de jndiciaría. E porque o 

juiz de direito, ainda em numero crescido, quantos 
possam ser postos em cada comarca, nem sempre 
poderiam por si desempenhar todós os •~toa dl ins
trucção do processo, reconheceu-se que deviam ter 
auxiliares, e n11turalínente eram estes os r.eus proprioá 
substitutos, habilitldos Até para o e:~ercieió·in&eiro, 
comJ•leto, da jurudicção a c~rgo do juiz de direito; 
E' o mesmo elemento, magistrado, que Córma a cul
pa e pronuncia; porque q.aando não é o· proprio juiz 
de direito das comarcas do art 1•, ou o juiz muni
cipal no geral é o substituto do juiz dG direito, ou 
o supplente do juiz municipal com as condições. de . 
capacidade até para exercenoteir11 juriadicção, quan-
do effectiv.amente substituem. · 

Senhores, por este modo· não se attende quanto 
era possível, ol\ antes não s~ extrema perfeitament& 
a attrib .ição jud:c~aria da policial? . 

Nas emendas amda se attendeu, camo ~umpria 
attender, á exequibilidade deste importi.níte serviço, · 
bt>mdeto•minan·lo-se a parte que cabe 6 autoridade 
voliciol em atn:itiar t11mbem a seu modo. porém sem 
entr~r directa e positivamente n, for,nação da culpa: 
é a autoridade policial encarregada de fazer os autos 
de corpo de delicto, colligir todos os esclareci!Den.;, 
tos já a respeito do facto e Fuas circumstancias, ~á 
procedendo a um inquerito das tesLemunhas mua 
idoneas e capazes do deporem, e assim colligindo 
todos os e•clarecimentos que; reduzidos a eacl'ipto, 
devem transmitlir ao promotor ou seu adjunto, e será 
a base sobre a qual fuudnmente·se a accusação. · 

Eis o como, Sr. presidente, o nobre sAnador en
carando dellciencia no ·ilystema das emendas, e 
pcrf ição na propos!a votada pela camara dos de-· 
puta dos, cabiu em erro, desconhecendo- o pessoal 
ba<~tante deter minado pelas eme~odas e não adver
tindo que a falta do p~>ssoal necesaario, segundo o 
projecto, vinl!o' da outra camara, para o exercicto 
iie todas as nttribuições judiciarias i duzira a deter
minação de se distribuir com autoridades boteroge
neas, d,, juizado de paz ll da policia. ail mesmas 
att.ribuições que só devem pertencer 6. autoridade 
jud1ciana. E não sendo menos é defectivo o_proiectos 
qu_anto á ~uppressão do proc•:diment.a ei!Jcial nOII· 
cr1mes pohc1aes. 

Ttlabo razão para observar, Sr. presidente, que 
se o nubre senador attendease com mais benevolen
cin para as emendas da -illustre commissão, aão ra
l'ia tlo asperas cumo injustas censur11s, como. por 
exempl..,, a que S. Ex. fez com grande extranhoza, 
notando que nilo concebia como o substituto do juiz-. 
de direito podia auxiliar os mesmos juizes de direito. 
Pois, sPnhores, quando S. Ex. reconhecia facilidade 
no auxilio que a autoridade policial podia prestar, 
formando culpa até exclu•ivamento a pronuncia, a 
autoridade judiciaria, S. Ex. move duvida sobre o 
naturalidadt>, não digo só regularidade, com que 6 
substituto ao juiz de direilo pó.1e auxilia l-o em to• 
dos esses actos p1 eparatorios? · 

S. Ex. disse: ,. Isto é um enigma para mim, que 
sendo sul•stitutos para substituir, meros supplentos 
do juiz do direito, sejam lambem actiYos.e contínuos 
coopor~tdores. » Ora, S. Ex, tio severo censor que 
em simples denominação funda tão carregada como 
trnprocedenta 11rguição, não viu o qno er11 para se 
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notar d~ defectivo .e-·.de incongruente no prop.os~ 
pelo proJecto da camara, emquanto eram coost1tU1• 
dos os seus aubstitutos aómente meros supplentes 

--para eve,atualmente entrar_ em exercício, dado o im-
pecUmento do juiz de direito, e· eDtrutanto ae reque
ria que elles tivessem as habilitações aio da aupel'io
res para a nomeaçã•l de juizes municipa:e11 augmen 
tado um onno fie pratica, e dtlloais' privilegiados com 
&!J babititoções, tendo e exercício de 'luatro a nnos, 
·para serem promovidos a juizes de direuol Assi1n me
ros supplentes que só eventu~lmonte podiam entrar 
em exercício, que cffectiva o continuadmento não 
ex~rcitavam,não podi 01 de Cacto adquirir a necessarra 
pratica nem realmente presllv'dm terviço_s que O.!' 
recommendassem á elevaçlo. Eran1 de·umlado enca
recidos nas habilitações,deviam ter mais um anno de 
pratica, e por outro ·ludo privilegiados extrav11gaute
mente, porq11e sem cor:tinua cffe•:tividade de exerci~ 

. cio, p_er occidens preenchendo o temll_o de me.ra_ sup-
plencra, na espectaçilu de ter.-m ou nao effecnvldllde 
ile exercício, ficavam como direito t.le s~r promovidos 
a juiz effectivos o porpctuus, a juizes de direito! 

iatereases de· s11a banca nestll substituição de juizes 
de direito? NAo eroll conveniente que se constnuisse 
o novicia•1o, que é propriamente o logar 4eju;z mu• 
nicipal ou-dos subsLitut.,s·do juiz de direito; ondfl·o 
aspirante li carreira da magistratura devB·nilo só 
amestrar-se no CJfllcio de julgar, como d•,moas&rar 
sua capaci•Jade'o mai_o~. iiisti!Jcçãe, qutl é o·&Uulo· 
pJra uma nome3çlo de JUIZ de due1to? O que ha, por 
tanto, psra merecer a estr<~nboza do nobre tenador 
para censurar que a emenda da illustre commiJBio 
proporcionasse as mesmas yantagens aos juizes sub
stitutos que aos juizes muriicip&ea~, provendo o aer
viço com o continuo exercício delimitadas attribui
ções . pelos mesmos substitutos _competentes p~ra 
uxercel-as, em com pi e to 'li . · · 

Disse o nobre sen3dor : A prom«~ttida- jurisdicção 
exclusiva da l• e 2• inatancia por magistrados per
.,etuos que se contém na emenda da 'illustre com
J~is!!ão é_ urna falsiolade, visto que : 1° os juizes de 
dueuo na o exerctt·•m,c ·mo dt'clara.o mesmo artigo, 
exclusivamente as attribuicõ~s de se••·-cargo, P.Ois 
•1ue ha cooperação de seus sl!bstitutos: (já dcmona
trei, Sr. presillente, quo IJS substitutos confundiam· 
se com os juizes de direito; substituíam _naquellÍl 
parte a que r .. 1tav11 o exercício do juiz de direito e 
que n J caracter de ju1z de direito é que funecio-. 
uavam); 2~ porq~e ao juiz de· paz se deu o j~l«a-· 
rn~nttJ das 1nfracçoes do po&tiJriiS, ·a, portan.to, Já ha_ 
aht uma parte defectiva da jurisdicção do .1• instan-
cla que filha ao-s jq1zes de direito. . 

l:ir. presidente, farea esta obserl'ação : não.ha re·,.. 

Or:a.com o systema •la emenda da 11lustro comwis· 
são o que se faz! Constitue se uma ordem de substc~ 
tutos de ju1zes do clirt'ito nus condições proprias de· 
ell'ectivos magistrados· sui neneras,. cornpel_entes 
para. Of}trar -em completa 3Ub$tituic;~ã.~ dos ju_i1!ell 
de dare1to ; e- coutinuamente- constltul·Jos auxilia
res executando as partes preparatorias aos P.ro
cessos, salvos os julgamentos, durante a effectlVI
dade d,''! respectivos juizt~s; po.rq';Je _cumpre ~an 
&er o pnRcipio de q:ue toda a JUflSdiCÇilO dec1:s1va 
seja exclusivamento exercida pelo juiz de direito, 
e sé§ no caso de impo•timonto, de Cdta, possam, 
ser substituídos. E' 11ssim que esses co~t10:uos 
magistra.los deviam ser, como Coram. pela md1ca 
çio da i Ilustre commiseão, conBiderjldos nas mesmas 
condiçõeE e vaubgens dos juizes municipaes. 

gra. que não comporte uma excepção quando razão 
valws~. o o mesmo principio consagrado na regra 
deter~tn • tal oxcepçã~ ; é aind.1 o mesm!l princip.io 
rt tl"cn Jo que traz a modificação á regra. 

Note-se que em parte já o projecto da ca!Dara 
tinha organisado esta instituição qu11ndo h ·bthtava 
os substitutos par11, com o exerciCJo dl:' 4 anoos, se·· 
rem prOIJ!OVidos 'a juizes de direito. O que se a_ccre~
centou fo1 gue tJ,.essem as outras vantagens; 1~to e, 
ordenado. E. sénhores, pudin-s~ e~perur gratuita e 
constante applicaçlia 110 servico _publico de ordem 
tão onerosa st~m uma retribuiÇão pecuniaria ? O go
verno que sente- as difficuldades de acbH r supplentus, 
dignos substitutos, ain4a para as local!dade~ em que 
é grande 11 distincçiiu du uma n•,meaçao tle supplo
.te, podia nas principaes· capitaes com os rnisteres 
tão sobre carregados do Côro, achar homens d1gnos, 
bachareis founados, de dous 11cnnos de pa·alica, j ~ bem 
encaminhad s no exercício da advocacia que quizes
ssm uma supplencia não retribuidu? E hav1a conve
niencis, Sr. presidente, quando se trsta de ~lml_reor-. 
g11nisação da ordem jnd!Cillri& que se confundusum 
advogados em oxerci0io comj uizt•s eventuaes'r' PooJe se 
desconhecer a incomp:•tib:lidade de ser e advogado 
profiBsionalao mesrno tempo juiz supplenta como em 
geral. nlo deixaria~ de ser elles os t!upplentos COI}l 
dOIJS annos de pr:•ttcil do foro os nomeados subst1· 
tutt•s gratuilos par.t exercerem eventualmente o 
juiza do de direito? E nao 11.1 grau de 1isco em que 
procurasse111 ponlo de apoio Jlllrll melhor agaitarem 

Quanto á!l infr"cções de posturas a que o. nobre 
sen..ador deu .tamanha importancia, eur.arecendo o 
grande alcance polo que toca ao j•algamento e ·re,· 
f•ressãa dell~s. toio o mundo reconhece, Sr. presi
dente, qu_e a ~ua . natureza é t3l que reclamav:a 
mesmo o JUlga:ior local, que immedialam9nte to
m~ndo conh'lCl!JlOf!tO do c;•so-o julgas~e. Nilo he~itei 
nem 4e1x' !le CoJnst.Jerar os juizes de 1 a7. para .esta., 
espec•e. mu1to capazes, quer em relação _á impflrtnn
Clll do. JUlgamento, e quer em attenção á ·natureza 
das iufracções, que não constituem· pro~·riamnnte 
um crime capitula.do pelo codig•>· porém uma mera 
_contraven~ão ás disposições municipaes. .· 
. Eitá n~ mama t1scala de su~ na~urezP, o JUlg~
monto desta ordem; não póde ter a 1mporlanc1a que 
o U<>bre s~nadot· lhe .. empres~a e ninguem deixará de 
recõohecer q te os juizes de paz são os mais proprios 
eomo autorid~des localisadas em todas as fregua
st~s para o exercer: senJo um homem nnta,oel.do 
log .r. iotere:~sado na ·policia municipal, esse pro • 
prio interesse o constitue o mais recommond.1vd 
para· tomar disso conhecimento. E not ~-se qu ~ nc:~s
te assu•npto, aliás de natureza criminal, não .. póde 
haver o mesmo edJrupull> de resguar.lnr os accusa
dos de injustas condemnações, do stygma de réos 
convicto~ julgados e C•>n lemnadoJ. Nilo ha applica· 
ção quantol á infracção de postura. do) que tanto 
c•um pro zela r no tocante aos julgamentns criminaes 
prollri••mento; nem realmente se considera um reo 

o' 

... ~ .: 



-& 
o infractor da postura municipal. Por cert'l os juizes 
de paz são os mais capazes de julgar esta oP.pecie 
que aliá:! escapuia as mais das vezes á attençilo da 
autoridade judiciaria. . 

Ainda assim este "julgamento é con~titui!Jo com a 
condição de haver appell"çiio para o juiz de direito; 
compelind•J, portanto, em ulti 1no t•Jrmo á aut•.>ri
dade julgadou1 com todas as condições de capaci
dade. 

Não é necessaria ou e:c-o{llcio sempre interposta 
a appellaçiio, visto cllmo se a parte qu•l sotTrou a 
imposiçii.o de multa coildem·nada por infracção d"' 
posturas sujeita-se á sent9oçs do juiz de paz, par;l 
q•ao dar maior deseuvólvimento a tii.., ligelra causa? 
!\ias para os que queiram se deslg:l;ravu de injustos 
condemnações perante 11 a••torhh !e julgadO I'•', tem 
n nppellaçiio seu alconc~. e· e \la se1·á rngula:Ja em 
ordem a ser proposta e expedida Cilm a maior facili-
da.:le, franqueada a todos, ainda aos mais humildr·s, 
e assim sempre o julg~mento em caso de conte;ta 
ção cabe exclusivamente ao juü de. direit'l. 

Inquiriu o no>bre senador: «E neste caso de julga
meu to por juiz de direito da especie do at·t. lo, ainda 
haverá appellaÇdO da decisão de juiz de direito par•· 
a relação?» Não, por certo ·que não; extranhavel é 
o duvida do nobre senado>r. Aqui o juiz da direito 
por excepelio lambem faz partes do 2• instanch; 
assim como niio era cx:tranhavel que em primcir.1 e 
ultima instanci,l julgnsse elle esta esrecie. 

E' por tanto ao juiz de direítn que tocara o deve 
tocar o pôr te1 mo a um ligeiro processo de mfrocção 
de posturas. 

Note-se que todos os princípios qu:~ n•os devem 
ser ~onsultados e altendld,•s nesta organis8çiio ju
diciaria, e que são attend1dos e praticados em todos 
os paizes, recommeadRm que par;~ essa:> ligeiras ln 
fracções niio tem que haver este processo df'seuvol
vido nem que ~eja repetid" o'julgamento em supe
rior inst~ncia. Ora, o ·que é propus to na emenda da 
illust!.e com missão combina por ta' modo o q1JO 
era de mister attender, com tooi"s as segurança~ 
pHa a parte que póde se julgar otf ndida, q1oe não 
S!'li 1•omo haja aqui materia p:•ra estranheza. Ao ju1z 
do paz que se Ncom_menlla pelas circumstancias 
locaos, supprindo a ucção que hltarin da autoridade 
j udiciaria1 toca o conhecer das infracções do postu
ras; com·il appellação, porém. é rost:tuida li aut.o
ridade ju-1ici:nü a ·~ompctench do julgar tormi-. 
nantemeote, para dus,1ggravar us reclamantes, ~ 
assim o julgamento fica regula1isado t.u1to como 
er" possível, proporcional na altura corno S"' unica 
e exclusivamente o· juiz de direito o executasse em 
primeira e utt:ma instancia. - · 
· A terceira razão porque pare~euao nob1·e senatl ,r 
que era uma falsida•le a promettida jurisdicção e 
exercício exclusivo do jui.~. perp"ltlto R!\ 1• o 2• ins
tancia, fo1 deduzida ãa subs1stencia dos auditores de 
marinha e guerra que tambem julgam em 2• instan
cia. Senhores, pareceria uscu~ado dcclllrtH, por.,uo 
isto se deprehendu, rosal la tlo projecte, quo não hn 
innovaçào nlguma na ordom judiciaria quanto a cri
mes especiacs de lôro provilegiado, determinada
monte separado do coromum. 

Por VC11tura podia pelAS disposições do projecto, 
pelas emendas que são propcist!ia pela illustre com· 
missão. 11lguem duddar que não se trata de innovar 
o que ba de especial em relaltão á forma e-regras 
do julgnmento dos· cri-mes, m1ht:•re~. 11uer do. exer
dto, quer da nrinaiJa? Se, porém. S. Ex. se referiu 
a esses crimes especiaes (não militares) e~ que se 
dilatou o comj)etencia do auditor de marinha para o 
julg11mento, por exemplo o crime dó tra·ftco de 
·africanos, bem vê que a objecção de S. Ex:. está 
respondida nas disP•-•siçõt>s p;eraes do projecto .. Se· . 
gurament~ aos auditores de marinhn, que tambem 
são juizes de direito, (note.-s" que são os auditor,es 
do fõro do art. 1°), cabe julgar, como-devem em 
1• instancb, e h3 a ppellnçiio pn ra a relAção, que em 
2• instancia decide. Nisto nêm ha innovação da regra 
JCtual, nem n sua subsistencia deixA de confor
mar-se com a nova instituição do ar&. 1.0 Quarta 
razão que deu o nobre senador «porque subsiste a ju· 
ris Hcçãn es ceia I do comrnercio, continuant1o a jul- · 
gar em 2• ínstancaa os resper.lívos trib1,1naes es
tranh,··s á relação do districto, que, portaato, incl~si
vamente não exercita todos os julgamentos de 2• 
iostancia. ,» · · 

Senhores, pasmo ao ouvir esta objecção, porque 
sempre os trtbunaes do comor.ercio se t:onsi,Jeraram 
secções da relação, e estii-:1 incluídas na classificação 
gonerica de relações, ·Efe tribunaes collectivos, como 
di•sign~ o nobre senador pela 8ahia, que encetou a 
•1-iscussão deste projecto. Em todo cas.,, quando 
mesmo se possa dizer que o.tribunal do commercio é 
distincto do da relacão em especie, não o é no g;e.
nero, porque indubiiavelmente é uma secção da re
lação, embora com a organisação especial autoftsada 
pela constituição do F.stado e propria par;t o julga
ment() das causas commerciaes, que de sua natureza 
demandam juizo privativo. Or.1, é visto. nem pela 
presente reforma ss trata do alterar de qualquer 
modo n legisl,ção.especial do commllrcio para que 
se possa fazer restrictn npplicaçiio das di~posições 
que entendem com o fôro commum e de que se 
a rata; nem substancialmeo~te seria ~;~rocedente a -ar
_guidn discrepancb, visto comu o trtbunal di) com
mercio tambem co••stitue juizo coJI.etivo, Oft''-'re
cendo i·Jenticas garantias e em tudo a igualha o 
mesmo tribunal. 

Disse ta•nl>em· o nobre senador, « ainda falha a 
promettid~ promessa emquanto ás relações, não !Ó 
ellas uão (eem a ju. isdicçiio no commercial, como 
tambem não tomarão conhecimento das infracções 
das pnsturas \ » A este respeito já disse o que me 
offerecia observar em resposta á objecção do nQtlre 
~enll'lnr: e basta repetir a argui~ão, para fazer BO· 
brt:o5ahir a sua improcedencia. 

ContJnuand , o nobre senador, ponderou que a 
suppressão que a illustre commissão pro;,õe de,não 
se reve arem os juizes de direito de Val'.1S ospeciaes 
era altamente inconvenbnte. já por que o projecto 
~om discussão por tal meio tratava de melborar, de 
proporcionat vencirn.,ntos avuntajldos igualmente a 
todos os juizes, quando os do algumas das va.;as, 
especiaes eram tão despruporcionados, já. pEi\a _ne-
ces~idudo que ha de a'lleslrarcm-se I)S JU~es em 
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todas as pratic.'lll dofÓro, não fazendo-se especia~ um serviço publico importante. como é sempre o 
lidlldes. ' ,das varas priv.itivas. ...' ' 

Ora, 'Sr. presidente, é patente qlle não procede 11 Ora. aquI a razã:J de ordem publica devepdmar 
primeira razão, porque pelo. projectoalltorisa'se o sobro o interesse individual, que nos devidos.ermoi 
governo a reformar o regimento d') custas, e é então seiA altendidocom a rovisão do regilnento de cu.-, 
que cabo proporcionar illualdade nas vanlagllns pe-. tos. Por ,outro Illdonãü procede' a ob!ervaça'o· de. 
cuniarias a todos oS.,juizes, Não era possivel que, .ueixarem de ter a pratica precisa paraae:habilita
depois que pelo poder _legislativo rorum ele\'ados os rem para o exel'cicio da jurisdicção de .eguncia 
vencimentos dl)s magistrados, subsistissem ria mes' instancill: não só, como já observei, estes jUizes 
ma proporção os omvlumonto9 devidos ao extlrcicio teem percorrido 11m largo periodo do exercício da 
da jurlsdiCção de algumu das varas privilegiudl.9. jurisdicção do Córo commum e adquirido' pratica, 
(\ 1I8sento proprio desta remuneração. que d,lvo ser que lhes dú certa habilitação, como no ml:lsmo exel·· 
pautada por lima J'pgl'a justa. é o regimento de cicio dali' suas varas especiaes ha sempre Julgamen" 
r.ustas que proporCionará a cada um o justo salario, tos, ha sempr~ ~pplicaçào dos principios jurídicos; 
e não é por substituições que em tantos C,ISOS pO-' o me3mo exerC1ClO do (Ôro. 
dem Calhar. principllmente quanto aos juizes das . Senhor!,!s,. ,0 nobre senados: !oltou li que6tão da 
c/lpitaes,segundo I) art. 1., que, ~en,Jo lão nume- lDcompdlblbdade que era precIso suslentar, como' 
rosos, como já mostrei que aqui o Rio de Janeirl) fôra reconhecido nQ pr"jecto. ,.os juizes depu para 
8co com onze. não era possivel que a tudos tOCtlSS~ o exercicio' do cargo policial, porque S. E'x. enca· 
este aeiviço especial, porque, dando-sfi annualmente rcceu a jurisdicção de julgai' que as emendas da 
estas sub~tituic,:ões, conSidere o sen;,do quo lempu iIIustre cllmmissilo conCeriram ~osjuizes de PIlZ, '.m
seria neceSS3 do decorrer para cada um dos onze ter quanto .lhes entrega o julgamento das iDCrocçõos de 

-,exercicio na me,ma vara pl'ivilegiada, visto como só posturas; enc"receu a impol bncia deste ju1ramento, 
P0c.lert8 haver igUaldade servindo c.dllllm dos juizes que poz á igualha do julgilmento em processo sum" 

I d 1 d ' mario do art. 12 § 7· do codigo do processo.' . 
J e o mesmo tempo'em ca a um 1103 og nes IvcrS'Js, A este respeito, Sr. presjjente, em uutras sessões 

. Orã, revese-se entre onze homens, que a Jiás toclos. e discursos diversos já expuz as. minhs idélls; tanto 
.sendo juizes da terceira entran':ia teem.longo exer- quan~o me (oip08s~v~I,jusli8quei ~,indicação que 
cicio e antiguidilde, e diga-50 se era pOEsivel que fiz á llluslre commlssao;-llz vôr a·lncongruencia de 
pair.1 ssl!m por tanto I.erupo, sondo m'Jito 011 turalestabolecer uma incompatibilidade que Dia se póde 
passnrem a desombargadores'l E por consequencill dar, visto como os mesmos J'uizes de paz ea;.vi do 
se serA este modo verdadeiro, conveniente, con- . 
(ormtl, inC"lIivel do se igu,1lar as vantagens, como sau pr,'prlo cargo tinham multas altribuições poli
a nobre sllnador entenda? Não: a igualdade só pode claes; ,ue pouco havia a accre ct'ntar. para quo ti
ser determinada pcl," regimento dlts custus, e IlS- ves~cm a" mesmil,s li ttdb,;,içõcs dos ~u~delegados de 

d I . I . b poliCia. No que diZ rffilpelto ao pollClal fiz vêr que 
sim o eve ser, se o corpo ogls ahvo em BUli 8a e- <.I e sua n .. tureza nãu havia APv1ir!açiio do.prillcipio ' 
doria resolver que o governo tenh,1 a (aculd"de de que determina a incompatibilidlJde eDtre l'uizes de, 
·rever ou de conCec:ionllr um novo regimento de . , é paz; qUtl o lUlz depilz não. ua nemeação do ,~o.,. 
p.ustas. vern".,8 que. portauto, om attellçii.o As ,attribuiçoes 

Agora, quanto á outra razão de proporcionar pra' que teem propnas não ha ri,llco de serem sobre
t~c~ a esses juizes para nãll serem especialistas. o carregados I!om um', nome"ção do goverDo para 
nobre sonr·dor a e~to respeito não, attendeu bem o cargo I'olicial; que já em maxima parte, tendo 
para o cHsu, porque- ellt~o vel'j, q'lo lhe (altavlI o elllls essas .,tLlibuições, seria alé como que um con
Cundllménto em que (~z cunsistir o seu reparo Os tra:len~o decretar semelhnnte inc,·mp"tibilidade. 
juizes de direito do commercio, assim C(lmo IIS de Quanto A observação quo S. Ex. (ez 110 sentido de 
todas as outras varas privativ8!il, como já notei, encarecer a imporlanda do julgamento dd iu(rclc
devem ser necessJriamonte juizes de terceira en- ção da postura~, re'tllDente o achei em exlremo Clxa
trllDcir; teem por consequencin jH perpassado algum geradt.l;' noteI log,) que S. Ex. cahia em discor. 
periodo deexe.rcicio de ·(uncções communs; come· ct~ncia 11" conceuo que munifeHava quanto A im
çando comü juizes municip"e,~, r,ram juizes de di- portanda do julgamento da iofracção do posturas, 
reito em pl'imeira entrancia. passaram para a se· quando exprobrou que n.ls ereel/das ufferecldas pela 
gundl e dopoi~ plll'a a torceira, o que tudo niio comwissão de legi~lação 8e tivesse ft,tir"do das au
podiam conseguir em menos de 10. 12 ou mais torldadas p'olici·.es 11 competencia de julgar •. de 
annos : já teom. portanto, uma praliclI adquilida. Impôr penas áquelles que infringissem os termos de 
allt!!s que vies:!e'n a sorvi r como juizes das varas leguranç.l e bem viver. Aqui S. Ex. não viu, Bom 
privativas, em quo a impoJ'tancia fl relovallcia do eDxergou, nem enCdrecou a importancia deste jul
servico a seu cargo é tal que detel'minou esta cre/lção gllmellto, que em regra sempro importa inai(ll'OS' 
oppecllll, E' da conveniellcia do rne!!Jno SCltVIÇO. da penas. c quo por outro modo e,tygmatisa aqueU",s 
iml,ortnncia delle não interrompor esso exercici,) o q'le fOl'am obrigaJos a IIsoigullr esses termos, o 
magislrado) do exporiencia, Ilrnfjstrlldo neste mister: ainda mais os que Corem condemnadcs, S. Ex. che
importlllÍa t,,1 abandono quI'. ,os que ailquiriram gou 11 exclalllllJ' d.PStll urlo: ~s emendas acabam com 
mais dt'Jstl'oza nu exercido do Côro privdtll'O da es' ,I policiu, a desarmam. a torn"ril uma phanlllsia: 11 
pecial jurisdicção, cedessem a menos Experientes 6 autoridndcJ pólicial sem acção de impô!' pena ao que 
capnos juizes com desvantagem dll desempenho de infringiu o t'Jrmo' quo ft!z assignul', ao suspeito ou 

f, 



-8-
. . 

desregrado, a quem· não póde fa~er · eft'ecLiva a com: B:tbia, não so para satisfaze· lo em uma interpella
minacão, está desarmada de me1os. . ção que me fez a respeito do prcscesso que na capi-

Orã senhores, se realmente houvesse sacriflcio tal da província de Pernambuco fôra organisado por 
de taoianha vantagem e necessi Jade publica·, se lôra occasilo da imputação do ·crime do énvonenamento 
0 maio in·lispensavel de ·haver pohc1a capaz o ter em pessoas da f11.milia do. nosso nnado collega Sr: S4 e 
ella a faculdade de julgar dos &ermos de segurança e · Albuquerquet. corno ainda para offerecer-lhe aJgu
policia e uripor as penas aos infractores, eu reco" mas observaçoes sobre o que no seu segundo·dfs-
nbeceria razão na observação do nobre senaaor. Por curso S. Es:. proferiu. · · 
quamo não poderia prevalecP.r sobre um facto de tal O que consta da• secretaria d1 ~ustiça; a respeito 
magnitude o principio doutrinal da conveniencia de deste processo ·é que elle fôr11 Instaurado,. tendo 
separar-se a poli::1a dn justiça: nã~ era possível nem um escravo do fallecido deposto que fôra induzi
admissivel sacrificar o llrn aos m.e10s.. _ do por um certo Camarão a propinar venen·o ao·.se-

1\IRs sennores do que modo se nulhfica ·a pollcta ? nhot·; que depois se desdbsera, nego ra udo quanto 
De qu~ modo ficá ella reduzida a uma sombra, a ~m havia d1to, e por fim estando por este modo1Juasi 
phantasma, sem vigor para desempenha_r as fu~c~oe~ que nulljfic.1•tos os esclaredmentos que serviram de 
a. seu cargo ? Em não ter faculdaue dll JUlgar Iu(rac· origem no processo. e havendo até duvidas mani(es
ções de impôr penas, assevera o nob1e senador. ta~as pot op•nião do medico que tratara dos _doen· 

Senhores, bem ao contrario entt:tnd,l que a p<.licia tesa rt:spe1to dos symptomas com que fallecora·m, 
ficará escoimada do odioso que lhe vem sempre, da se envenenados ou não, a requerimento da mesma 

· imputaÇii!J de s<!r ~reJ?ot~ute, vi~lenta, mistur~udv família dos fallecidos .fôra ordenado' o exame positivo 
0 exercicto da JUrisdlcçao_ que JUlga e: cot~«!emua por processos chimicos nas vísceras dos fallecidos, e 
com aqulllo que é l•ropriamente d!is _attnbuiçoes do 1sto que se fizesse na Europa -por peritos· da maior . 
seu cargo pohcia 1; que cumpre 1lm1t:u-se a estas aut01idade e competencia, e deu-se execução fazen· 
até ·mesmo para ter mais de.sembaraço e «!_esenvoher do- se a remessa p.~ra a França, e ficando sustado o 
toda actividade nas pesqutzas, nas pr1soes que lne procedimento. E' tudo quanto consta desse pr'lcesso · 
forem determinadas, em colligir todos os dados, e111 nu secret1uJa da justiça. Eu poderia lêr, mas é ex
ser a sentinella auenta e vigilante a favor da socie- tensa a exposiçà.:> o se reduz em substancia ao que 
dade· encarregada tambem dP fazer effecliva a pena, acabo de xeferir. 
está ~empre em occasião proxirna de ser accusada O Sa. Z\CARI.U: -Se V. Ex. me mandasse f,uia 
.por aquetles que se aneceiam de sua v • gilancia e fa ver .. 
acçiio activa. Não fi•:ll" desarmada por certo, se. 
fazendo assigoar termo de segurança e bem viver \E' sa.tisftl~to) 
áquelles que estejam no caso de a_ssim obr_i~ar-se . O Sa. MINISTRO DA lUSTJÇA: - Senborel', eín um 
oepois que os achar em cootrarençao os SUJell~r li ponte a que -11nteriormente já tinha Jespoudido ao 
autoridade julgadora, para que com todo prest1g1o e. nobre senador pela província da Bbhia, e ponto ca
força morai de su:t cornpeteucia faça lhe effectlva 1> pital corno re~uto, porque entendo com a instituição 
pena por tal contravenção : fflhis fvrça mora! terá .a do jury pelo lado o mais importante, visto que póde 
condem::~ação,. mell~o.r se1·v~ ao -fim a que e destl ter o alcance de constituir-se uma arma terrivel de 
nada. Assim, a pohcu, longe de ficar desarmad .. , mjüs&issimas condtmnações ou de meio de g.1rabtir 
mantem-se nos justos limittls do ~uas aur1buiçõe~, a impunidade de réus, se p(lr ventura não fusse re,
com todo desembaraco e I!CÇão, vigurosa !'ara pud.,1· guladn C<~m aquellas providencias quA a me~ma 
prover ao importante. serviço a . stl.U Cdrgo, seu~ io· iuslituição do jury, a su, inolole e natu1eza roque
correr e1n tamas que1xas e o.hosiss:mas recnm1 .rem e qu~ cxis1em eft'ect1vamen1e ainda 110 paiz que 
nações. se póde •IIzer nermal, aque1le em que de·m~is longa 

Sr. presidente, não me recordo que o nobre sena d. t-o flurc~ce a instituição, a Inglntl.'rra. S. El:. vol
dor fizesse qualquer outra observctçao, m• su.o porque tou com muita insistencia e acriruonia, e até por 
o curto espaço de tempo que lhe perm1ttiu a hora, tul respoito dirigiu-me phrases quA, me parece, 
não lhe deixou eXjl&l" todas as suas objllcções oure- além de injustas encerrar11m grave atr.ronta não só 
paros a respeito das emendas da illustre commissão á minha humilde pessoa, como mesmo á dignidade 
de legislação que S Ex. parece que sem excepção do somado, visto que tenho a honra de ter assento 
conderuna e repc:lc. Quando S. Ex. vultar á discos· nclle Refiro-me, senhores, á questão ·da appellaçlo 
Eão e completar os seus reparos, cu terd occasião de do art. 79 da ·lei de 3 de Dezembro. 
procurar jusüficar-me per~nt•J S. Ex. lic não poder Eu tiniu dito, Sr. prcsidonte, sustentando a. na
ter a mesma opiniãJ e acompanhai o no juizo que cessidade de manter-se esta appella~ão, que até ella 
faz n respeito deste projecto. · tinha asse-nto, ou derivação de uma disposição do ·co-

Creio que nas observações que fiz, lambem, como· digo do processo. art. 3011 emquanto contempla 
me foi possível. respondi ao oob1e senbdor pela pro- ·a uspecie do juiz de dire,to d1scordar ou nlio se con
vincia do Piauhy que cm grande parte já tinha feito furmar com a decisão do jury; e as•im entendia que 
identicos reparos a tcspeito dns emendus da 11lustre o a.nig ... da lei de 3 de Dezembro 1egulavaa especie 
commissii.o de le~islaçii.o. tue nilo fôra desenvolvida reduzindo-d ao unico caso 
• Agora, Sr. prosideute, visto quo tenho a palavra, de ser tão injusta a decisão do jury que fosse con
e :~pes;r de mo achar já muito cansado, não poderei traria á evidencia resultante dus debates. 
em assumpto tão gl'iiVO deixar do dar ainda uma res- Parece que intuitivamente todo o mundo deve re
posta ligeira no illustre senador pela província da conhecer, como o reconheceu o nobre senador, e atá 
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se tl.rmou n.a ~utori~~de: do Sr •. ~isc.on~~ de,S. _Yi;.J·~facu.ldad0 ,orqir~al·,ia q.uo tem o j~í~ pr~siden.~e'de 11ã«> 

c. ,ell~~.· !qu··· ~ .o .... ·,r.,rt_.·. ~ .. ~)L .c· o.'1~.~00..P.~ll.~r. e. s. ~sp.e.CI .. e.".dl~.twc; .. 1· a.!=elt~ .. r. a .... J.l~. ClS ... al> d. u .J.U.r.}". ,. ·(.A.po.· l. (i~. o·g . ... > .. 't .. eiD~~-. fac ... ''.·.-: ~ft,il., app_eltf_çao poJ." ~~t~,v.o. de 'q':'e[•r•~ ,çfé, f~r;n;u,n,li /1 !fti~~ df! 'c.a.ssa,r ·11 prirneira',d'ecisão, •w .r.e~pOI!tllli:."a.~ 
E!&.lleneiael!'-i 4 appeUaça·o. porque n~o se conformou o ury aos· :ques1tos, e exhortando, aos JUradps; ·,de-· 
ji.l,~, C,~'!ij~éiti(~m, a, ~.ec~sã~.'9!!8' jur~pos~~·.a;~i1e~~~ mo,ast~a~d_ó a· nt>ce.ssidade de reformar .t iq)~'llt~;.d~'~ 
çã~ ~:~~q,ije_ o )•,ttz .. ~e .. ,d~r~;_to, na .. C? .. appl .. lc.o,~. ~ ,(iena .. Jl . .ue··ll i«<is~o~ · f•Z'e)~.os recolher A .. s .. ~~a para, q!Je decJd ..... · .. ~ .. ;·.·.4. ~ 
,,r -~~-t~r'IJ;I:ID~d!'.JV~laJ.~·-! s~gu~'fo a lle~I~A<!,.."facçr,, Jnovo. · : ... · :: · ·,. . •· . ';,:;. ·;:·.; 
·:Jí/~ti~d~~gf:r.t\~J'Jfâ~!e,, ~i) appello.ç,~p PPI:qua P· 1 .. O.SR. Nuuco :-Mas,sd o jury..iusistir elle é',obri-
J.,ue.·cl· ~-o"'d''o' I' 'c'·tí'"o- i'·:.r.·J· u'lt"'a'm'··a· 't' . sa conCormf)~ !;~n':~: jg&do: a aceitar. . . . - . ; ", : ... '·: . 
,. sa . , , rt . '·' "· s n tJ:41 ~11e cou;nemp!a a. I . .. , . . . 
W~ ite·~.:;~e: J?e,zêiilb}'O. rio ar.t :;; 79,' ~ ~l.l~ulá.11'd0~.a '. ue: 0. S~. MI~ISTRODA JUSTJÇA_:;...;. V 9u f!dlanter V:~ 'El/ 
iJio~o':Ji'!li( ~~.l!?rllllOadç, ;~ )11mitil,~a .. ~0 uil~b(caao: iq!J8lr~ ouv:fr-rua. Q?aodo O JUry ~DSIS~e •em•sua cM,::. 
de; ser 'a deCI ao do,Jury endentt'meJüe'injdstá. Ml\s rJsa~·- dep111S desta. ,segunda dems~o e qtie'' f!l)e om 
não dec~~e '·o .~esro_ •. • .Juiz: •!e .d~~;euo ,iU.rtf ,P, .'ópri·< ,r~gra dev~,h~mologar a sent~nça do•Jury~ 'PilreliJ te~ · 
~ppe_ ll!l:.e.x-~.flt.CJo; na. !1',~ :mal~ )l;liZ n~s. til. b,y;po~!•~so ... ·,. !al.n:la_ ~- o!Jre .. '.to, n~ caso. de.'· convencer-se . que p. o~ 
~ll.e _hornolog.• . .' a dechao do JU.rf:, por em torna se. lP' eya}'Jcaçã~>- d••S JUr~dos, ~u pol' frotude da dt1feza·• 
parte· Ora eu:r' c1tar a espe.c1e .md1cada no art · 3<Jl . ,Jnh•bmdo o comparec:mento d11s lestemuubas ·de 
.·,:· ;.':._ :' · .... ··. ' ' ' ' ·~. .. · · · ·· · , ... j'car;{a ou·exhiuiudo dacumtmtos•f.~Jsós etc;; etc.~;de· 
. O:S~: .ZA~;~RJAB -~ Ello. nao appella no·~rt.-301.· 1 provocar·.lle~isãoque p~de. de~erminar'D<!vo·jullàJ 

•. :Q SR. MII'IIBTRo DA· 'JUSTIÇA:'- •Perdoe-m;e; e11 me' 1meoto. E, pois, na pratica do JUry mglez, ·e·de ·sua· 
explicarei, se V; Ex:·tiv,er a bondade d·~·~puvir-'ióà- .or~anisação o'sjuizes·que presidem podem diséordãr, 
com· a attent:ã•• que sempre presto'·a todo•: Sr.'·pre- 'não aceitar a <Jeclfão• : 
llillt;~uL~:~. nunc~ UJt.,nowl;'i "' ··~~~ut1m n~~L11 !lasa. : o SR. NAsuco :-Não póde. . .. 
Se V. Ex:. ouv1r m~:~ com -attençao, ficará mte,ra:Jo· . . . . . . .. . .. ·. 
das ra·zóes que tenho •para ·ousa r suste o ta r ot opin1ão O SR .. MI!'!IBTRO .DA JUSTJI]A,: ~Na~ pôde 1· PoJS, eu 
que::canto coodemna; e dtclara' gue não 'h~'cj_uri$c,J~"' a~rest~nrare1 nutondai.le que_ ~_rA· 1maJ~ vaJor~~.~e c!.n-
sult•• que.a tenha ou possa tt!r; Veremos. ·L fi1mará o que exp~oho. , · · . ' ... 
'·I Todos reconbecer'ão a filia cão (m' arJtes'·identi ·o Sn. N'uuco; -se o jurx',volta com a me~iiaa, de~' 

dade-de es~e~io, nà!> conformiáa~e do juiz de direito cis:to, elle 13 obrigado· a. ~onformar-se, com ella~- · ': · · 
com a. dec1sa& do JU y, que a Je1 de 3 dt~ Dezembro ·0 s · · ·. p d" · ,' · · · 
autoria• e regularia~, reduzindo ao caso unico de . . ~: MINWJ:ao DA lUSTIÇA .-- e r ue-me, . ue1 .: A 
injustiça :ovidi!nte, e 0 que meramente ctintempln 0 - d1spos1çan da lei d_e 3. tle ~ezembro e convencerei 1 

co,Jigo de process,1 no art. •301 emquaoto mencinna' V •. Ex. que ~sta· Je1 foi Ídl~a ml!smo em aeatiderde 
esta· não oonformtdade como causa {uridllmental mator r .. speup á autonomH do-Jury.•O .aob.re:seaa..
para, uma 11 ppellação de que deve t<Jrrlar conheci- dor agor~ a res~l!elece';l. ·a • sua contradita · poado..a 
manto o trJbuoJal da rellação; toda a dift'ertin ·a ·está ql:!a~Jto á 2_ deCifao. do JUry, oão nega. portsoto,_qP• 
que no codigo é indicáda·esta. causa de appJnação O.Jt~lz tP.nh-•, .J!a pnr~unra .vez, a . faculdade ~e ·Dio 
de um modo generico sem neuhum desenvolvirnep act-uar a deC}~ao ,do JUry, ~e- bzer-lhe reeonsiderar, 
to e·nem mesmo·especiitl determinação' ·que al-iAs é o c:aso, depo1s de uroa pred1ca. ou adm~eata~ão,.de~ 
• • . 11 · · . · - · á d• .· · po1s de· o e.clarecer e bem· o .eucamtnhar.;, e,.aó 
•elta: exp ct~amem.e quanto s outr.as. uas es~·ecles qu.,nto á segunda decisão do' jul'y .é obrigado a acei· 
d_o art. 30_1. A let de_S:de. Deze~bro, poc~m.. coo- tar. Mas, sustento. tem ainda o direito, r..ooveocen
sdera·.re~trJugu~do a nao c~nf.ormaáadt; do Juaz _eom do-se que, por prevarica~ào· de qualquer. ,ordeiQ' os 
a' deoasà_"' ~o,·Jury e regua.ar~sa especJalmenle este jurados .. ou parte dcllas proferiram·aquella dQCieão 
~a~o. de 11.Pi'el~açlo . que e Interposta pelo mesmo de absolvição, tem o direito, digo, de referir o ca•o
JiliZ de· duetto. Asstm, P0 • 11• .de.sàe que 0 nobre se- • o tribr•nal s!Operior, e depois de.esclarecida:a ,el
nador r!'conbeceu que era d.1stlncta e .extrern. ada .. ,a: p~ie,.por. outro-jury .que Julsa acerc.a das, cariM· 
;J'!~~~;~a~ui~~~.facultava,_o ~rt. SOl por aio :se c~n- feita~ ~o jury,acousado, segundo o, que íor:deoiel~IIP•; 
. o Sa~ ~'ABuco :-Então póde violaras formubls. pólle a1n.da dar-se ,a,,annulJa_ção: da segunda·deci&ae 
. · .. ,. . '·· .. ·. . .. , . :;; .:::·. e!novoJulgameu,o •. , ... · ":·: ·' ,. · . '> .· ' ·o. SR._,JI&.I~IS'I:Ro !IA zusrrçA: '7.": ~l)sponiJe.~:•n -~ -Attenda.se, ~•enhores, para· ot que e· o:Jury. da 

V. Ex.; que~ra ouvu o nobre seDJ!~Or. DeseJO. p"r1 Inglaterra, para o,caracler daquelh!rpo.vo• pua, sua 
bem a limpo .esta questão e... . iJJustração; e moralidade;: atle.ndil·se :que o povo 

o·,sr\~ ZArlÁRiu,:'..,..,Estimarei bem. ··Í• in~lez·v.rima·pela:religião do ~ver, ,peJn,relpex&o.á 
·.' ··· · · ·. . .. , .. · .· leJ,;PolB·bem.; .. nalogJater.ra··ha .. todasessa.s.p~Vl• 
:O: SR; MINISTRO DA .rusTIÇA- •• · cons1deral·a ·por deiiCias,. e não ,se, dá' sem. contraste essa omnipotea~ 

todas as. suas faces. · ... · '. · cia e,s,Jberania do jury como orgão da opinião do 
O, legislador de 183.2 quand~ for~ulo,u.p codJgo pAJiz. . . 

!l.o processo tfnl)a muitO em VISta a lDSti&UIÇilO -~08 . UM SR. SENADOR:.....;Dá·se.: 11 
Jurados na Inglaterra... · · . .. · t · N·;. se·d.: ,• ·e1·,1 . 0 SI\. MINISTRO ·DA lUSTIÇA :.- aO a • 

O .,SR. N-.suco :-Ap011do. · iostiluicão· foi copiada no Brasil'; ·mas 110 'CODcelto 
.o SR. MINIS~RO DA lUsÚçA:- ... e tanto quanto do ·illusrre senador ha de·ser a decisão :do jury 

era pns.siveJ: no seu conceito ao;ompanhar esta lnsti· dos nossus sertões um lirman, um' decreto que· não 
tuiÇão, procurou copiai-a. Ora, no jury ioglez. ha a póde soft'rer . a mini-ma contradita ou rhjecção, 
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faça embora do innocente criminoso, sobre o qual decisão do jury, restrinJida ao unlco t•aeo de· ioJu..
'<leva posar a censura da lei, ou faca de um ré•• da ti~ eYiliente e obrigado o juiz a homolor:or a declllo 
atten&ado nefando o privilegiado, que não soft'ra do jury, slrnillcando, porém, com a inter_po1lç~o da 
nenhum castigo I E' assim que os nobres senadoras appellação para o tribunal superior tudiclaril> a 111a 
entendem o liberalismo que aliás protesta contra nlo conformidade co111 a mesma dec11ió quf.'l homo
semelhantes excessBs, que siio verdadeiros attenta- lo1ou e mao!fa ao tribunal superior para.e11te deciCUr 
dos, que acabam com a liberdade 1 se deve ou nao ser renoYada por outro· jury. A11lm li 

Ora, seotlo assim a instituição rio jury na lngla m11nifes&o ,ue pelo codi&o a indicada nio coofor· 
terra, os nossos antecessores em 1832 (digo antes~- midade do ju1z de direito com a decillio do jury. riio· 
sores porque tão poucos restam dessa quadra,;v. Ex tendo regulamento, ficava aoarbltrio do juiz d""ifirel&o 
Sr. presidente, o Sr. visconde de Sapucahy e &alyez firmar a dec1slo qu.~t· lhe P•recesse em discrepancia 
al1um outro veterano), os nossos antecessores do voto do jury, e a ale baYer appellação t:il, 1erla 
oestes mesmos togares, na tribuna parlament"r, inf .. llivalmeote a sentença decisiva; e com a appella
attendendo par·• a organisação do jury inglez r.omo çlo para u tribundl superior judicia rio, a este a de
modelo do qual deviam copiar a orgaoiaação do &a~minaçlo ou nlo do noYo julsamen&o. E, pois, pela 
codigo do processe criminal, consideraram este le1 de 9 ele DdeJ~bro, é ~m senten14a ·exactamente 
caso especial de não c<oncordu o juiz como na consag~~da a deCisão do JUry, e ao Juiz de direito~ 
Inglaterra, e assim o apontaram como especie que nlo só uesada a faculdade, mas ainda · inhibido o 
podia ter togar. meio •te ducrepat na sentença do aeu·offi..:io do jul-.. 

E' certo que o mesmo codi:lo não deu desenvol- gamento do facto pelo jury. Pelo codigo era coosi· 
vimanto, nfm regularisou esta especie... Uerado o facto do juiz da direito não se conformar 

. . com 11 decisll•J do jury em uma :;enernlidnde ; pela 
O Sa. Zo\CAUI.\s.-Relfulansou-a no art. 310. lei de 3.de Dezeml)ro restringe-Fe 110 unico e deter-
O Sa. MINISTI\O nA .TUSTIÇA: -Indicou-a, decio- minado caso do injuslo julgamento do .facto em luz 

r~ado: qu:t~do n juiz de direito não se conform11r de evideoci~; e é o juiz ob~igado a deduzir aa razões 
com a dec1sno doJury é o caso de appel!açlo. Nada demonstrativas Pelo cod1go eram contrariadu as 
mais adianta, nem ainda acerca desta especial ap-~ decisõds do jury por acto arbilrario do juiz, que 
pellação, faz a referencia determinada que positiva- predominava, se oão fosse pela parte interposta a 
mente faz quanto As outras duas especies do mesmo appellaçlo e e~ta pro•ida pelo tribunal judicia rio 
.art. 301. I comp~tente ;. pela lei de 3 .li e Dezembro predomina 

· Mas, dl11se o nohre senador, dá-se o caso da ap- a t!ectslo dOJUry, nece~sanamente homologada pelo 
pellaçlo,interposta pela parte que se julgnr a·ggra- . juiz de direito, e tão sómeote é posta em questio 
vada ou que fôr interessada. E o que se segue perante o tribunal superior judiciario em caso res
dahi, ·fica a decbão do jury predominantR? Por trictis •imo. Portanto é incoDlestavel,. que pela lei 
certo que não: prevalece a que lavrar o juiz de de 3 dH Dezembro. muito mais se rescuarda e se 
direito, emquanto nio fôr derognda pelo provi- acata a autonomia do juey. do que pelas disposições 
mento da spp~llaçiio. se houver. F. manifestamente do codigo do processo. . 
depende da decislo do tribunal judiciaria superior Em contraposlçlo, que importancia póde ter a· 
a sua derog11ção para que se' renove o julgam.,nto circumstant;ia, em. que tanto insiste o nobre sena
do jury e venha a prevalecer a sua riescisAo. Assim 

1 

dor, que a appellaçà••, se~Jundo o art. 301 do codigo, 
pelas disposições do codigo ora dado ás partes ap- seja da parte e não do jutz? E em que tal circum
pellar. não só por não terem sido guardadas as 

1 

stanci.t altera a força do argumento que deduzi das 
formulas substanciaes do processo, e por nlio ter disposições do codigo liberal, (.oara justificar a eape
sido imposta a pena da lei á eapecie determinada cie da appellação do art. '79dR lei de 3 de D ·zembro, 
pela decisão du JUry, ma1s ainda quando .o juiz de 1

1

. que evidtmtem. ente tanto restrinll:e, como regularisa' 
direito niio se conformava com a decisãe do mesmo a faculdade do juiz de direito, de conformar-se ou 
jury; e só por sentença do tribunal superior judl-, não com a decislo do jury? . . . 
ciario era ordenado outro julgAmento. Mas, disse o nobre senador: Nunca ninguem deu 

Portanto, a appellaçiio determinsda no art. '79 ,semelhante intelligencia. Eis aqui o.que.se lê nas 
da lei de 3 de·· Dezembro, em relação ao sys-.. discussões da camara -por occasiáo 'de se 'discutir'· a 
tema inglez, exprime uma facu~dade limitadis• .lei' de 3 de Dezembro.· '" · · · · · · · · '. 
sima do ju!z ~de direito nosso compa:rativamente á . o sr. Urbano, sem contestação do Sr. :viscónde. 
a~pla. do JUl~ mglez qu~, de ~ua autortdade, c~ssa a do Uruguay e outros jurisconsuttos, ·o com plena 
pr1meua dectsão e obrtga o JUry a renovar o J.ulga- :approvação do Sr •. Bernardo Pereira ,de Vascon
mento: emquan.t~ o nosso, s? em .caso espemal de ·cellos autor da lei, sustentou .•• 
escandalosa dectsao contra evtdenCJa da prova, su- , · 
jeita ao tribunal superior a questão de ser o caso · O !?1\· ZACARUII :-A seu te~po mostrarei qJ!e o, 
sub":le~tido a novo julgamen.to pelo jury ou ficar ,Sr. vl9con~e do Uruguay nlo dtsse tal, .nem Vu> 
subststmdo. Em relação, porem, J ordem esta bole- • concellos , este nem sonhando. 
cida pelo codigo do processo ha de um lado n O Su. MINISTRO Do\ .JUSTIÇA·-V. Ex. póde dizer o 
notavel altoraç1\o de declin:•r-se das partes para o que quizer; eu nppello sómente pHra z•s razões que 
juiz de. direiw a fat?ulJade geral_de appelln1'; ha do expendi ~~ntr" n vehemencia dos seu~ ditos, que não 
outro lado a mamfesta regular1sa<;ão da ftoculd<ldol chamar01 1nsultuosos para ma1s não urttnr o nobre 
OLL facto do juiz de direito não s~ conformar _om a 'senador, mas que foram ouvid.:~s ... O nobre sena-
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dor .,,.che1ou a dizer que o mioia&rO'da jua&l~ está 
aiNfu da p01içao que oCCdlllll'·aalfm afftõntanélo~me 
e ao aeaado. !\io ae póde dizer ·18m 1r1Ye 'iajuria 
em face de IIID homem que elle está abaixo da posl-
çio que ·occupa. · .'\ , · ,- ' , 

:~::C,~a.!~ da. absol•ição ou ~ondemoaçlo. do· reapec-

·.·E •.. lenbo•-es, se a . declaão do Ju,.Y na lngfálerrá 
a. as c. ircumttaociBI que já no&.ei eati sujeita . i ·c. or
l'êcções~· 4 IJscallsaÇào ,tio ~au&orisada do jüií:"que 
~.em df~'ite loro de fazer renovara decliló, .em.a 

',o s~. ZAC:UI.U::-.Nlo disse isto •. 

'.O Sa." Mll'fi!J'l'Ro' u.duatJ!jA : - V~ Ex •. o dia~ 8 
fo1 ouvido pe1o Sr. pre1ldente e por tddoa os sena· 
dores •. · . . 

, O.~a;; S1l.i~ru LOBO:....;.() povo solrre ~~i&o,áia~ll· 
'0'Sa. :Mil'frarao DA.JcsriçA :..;.. Se vie11e de·V.··E:r:. 

o dito do nobre senador peJa Babla eu nlo'·o'&omava 
como Injuria, tomava-o como o f{Ue mais me podia 
bonrar. · · · 

O Sa. ~JLVBIRA LoB J: -0 que f .•• 
O Sa. Hrl'frsrao DA .ru3TIÇA: - Ss o dito que o no· 

bre senador pela Bah;n proferiu Tiesse de V. Ex., 
aão o tow~Ava c ... mo lnjnda ••• 

O Sa. SILVEIRA Lo11o : - Eu tambem desprezo o 
orgulho in!undado de V. Ex •••• 

o SK. PJI,BSIDBNTE: -- A ttenção r 
(HtJ t1ari"' apart •. ~: o Sr. prclidente reclama 

attençoo). 

O Sa. Hll'fiSTRO DA JuSTIÇA: -Eis a opiniio do 
Sr. Urbano Sabino Pessoa de MeJJo, deputado por 
Pernambuco, um doa mais distinctos advogadoa que 
honrou o toro da capital do Imperro, (Gp•JitJd, SJ6 
proferida na sessão de 30 de Outubro de 1841, res
pondendo ao Sr. Dr. Mo11ra Magalhães : 

• Sr. pres:dente, eate artigo (tallava do ar&. 79. 
da lei) nio 6 disposição nova, elle pcSde ser con•i
derado como desenvolvimento de uma idéa contida 
no codigo do processo. Um artigo do codigo (SOl) 
admi&te o recurso, a appellaçlo para a relação 
quando o juiz de direito não se conforma com a de: 
cillo do jury. Por consequencla este artigo é o 
clesenTolvimento daquella ídéa. » 

Assim se exprim1u o ~r. Urbano com grande 
aceitacle do Sr. Paulino José Soares de Souza de· 
pois visconde de Uruguay, do Sr. Bernardo Péreira 
ile Vaaconcellos, autor da lei, e daquetles que collll
boraram na mesma lei. E' bem de vêr que a especie 
por si mesmo se denuncia. Contemplado o cuo de 
diacordaacfa, ou de não contormJdade tio juiz de 
direito, estlf bem explicitamente no art. 301, assim 
como definido e regulado no art. 79 da lei de 3 de 
Dezembro. Em que sentido est6 regulado, senhores? 
~e maneira que, cfando essa attribuiçiio 10 juiz de 
dareito, quando não se conformar com a decisão do 
jury, restringiu-a a um caso especi11l, e com provi· 
dencias taes que bem revelam a attençãoque Si:! pOz 
!'DI manter-s_e, em resguardar-se a autonomia do 
Jury; no ultimo caso, sendo provida a appellação, 
reconhecen!io se por injust~ a .a~cisão do jury, ain
da se respeita o mesmo prinCipio, mandando sub
metter o processo a outro jury para julgar do facto 

provocar do tribunal superJor; se ·ainda depoi• lha é 
ilado li.Dl o~ caso• de prevari!=&Ção du ·.Jury, ou de 
frauduleac1a . da. deleu proceder em ordem a corri· · 
sft vfci'osaa.decisões; ·ae assim se zela a adminfs&ra
glo .da justiça ou em resguardo d•, ionocente ·ou coa
ara a. impunidade .d.o deliaq·u· eu. te no-&ocan&e aosi"ul
aado!' do jury ,~D,l UJil oal.z ~om~ a Jágla~rra1a.qu , DG 
Brasil poderemos adml&hr esta· soberania e omnipo
tencill do jury sem cootras&é'f E' quando, ·seilbores, 
ao que é ·parte da administração da justiçA muito' fa. 
ferio r, quaoto'ao civel, em que se &rata acSmente da f•
zeadlf, de interesse meaquinho em relação á impor
tancfa da vida, hberdade e honra d11 pessoa, a nossa 
lei co111 tamanha providencia tem organisado o pro
cesto com tantosrecuraos,dando-lhe duas instanciu, 
dltndn-lhe uma revisão, e tudo isto compassada
mente, sempre uraso3ndo as partes de um e outro 
tado, •Jom todas as providencias, para que a deci~ão 
do tribunal, da autoridade judiCiaria, seja sempre 
com a !lrmeza de dar a cada um o que é seu; Cllbia 
em r11zao que, quantn á administração da justiça no 
que cu tende com a honra, com a Yida e liberdade 
dos boasileiros, dos que tem de ser juJgado>s neste 
paiz. uão se pozease 1 minima cautella ff 

Póde ser sem contraste, superior á ~ossibllidade 
de ~rro o l'ury no B~asil, e"! que t~nto Cal &a 6 popu
laçao. as . uzes da 1nstrucçao, pr1acipalmente por 
esse mteriot·, nesses remotos centros, onde infeliz
mente nii.o abunda capacidade de distinguir, para 
assim dizer, aquillo que é mais ou menos licito? 
E' neste estado que havemos de retirar todas eesas 
pr_o':idenci~s, q~.- havemos de desembaraçar do 
IJ?Inamo obica •.o Jury, para que na sua omaipoten
caa e soberanaa sem contr~ste possa fazer do 
innocente um. crim!n~so, e recabir sobre elle a 
censura da lei, e pnv1legte o salteador, o faccinoa 
com a impunidade, para continuar a ser o tlagello 
da sociedade? Em um paiz em que a policia é tão 
falha, em que tantas circumstancasa estorvam a re
gular administração da justiça tornam a instruoçio 
dos processos tlo defectiva, de certo que bem se 
póde dizer. que a~uelles qu~ ch~ram a comparecer 
perante o JUry sao os que anteuamente escaparam 
a tantos meios de serem 4 priori innocentados, e é 
ainda a respeito destes que se pretende por tal modo 
constituir o jury com direito absoluto de vida ou de 
morte! 

Sr. presi~ente, ~ão é possi_vel que o senado em 
suo~ satiedor1a admatta a theona para ter applicação 
da o~nipotencia e soberania dojuey sem con~traste. 
CApotados.) Com ella não se serve • sociedade, não 
e attende a principio algum, nem tão pouco fazen
do-a adoptar se escreva mais uma pagina gloriosa 
do progresso liberal da nossa terra. 

Já por demais, Sr. presidente, tenho-me esforçado 
por cumprir o deve.r q':'-3 m~ impõe o pnsto em que 
me acho. s .. u o pnmCiro a reconhecer-me menos 
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digno delle (não ~pp~ado); ~~s,,senhores, tenho ~i
reito ·a al:;:uma mdutg 'DC!a senli.o á benevolen:~~a, 
})l>rque nestes. lflmpos.de. ef!qui vanças, .~as. min~aa 
circumstancias, na· postção que. occupo por :graça d.4 
fortuna, e não, por CQ,nquist~ do .. ri:leri~~.q~e.~!!.~alM 
(não·· ápoiados). do~nte co.~o .~tou, .IIUJ&lte,-.bJ~~!t 
tamanhos sacriflcio.s qu~ ,devta~ i.~P;~.r,alS.UIJl.",9!>.121~i 
dimento ainda a meus .detractores. . · . . ·. . . ;: 

Mas o nobre senado.r á quem resp,ondo, bem, l!.S:~ 
plicou o· Fentimento com que fal.la. va, .. quan~o expro.-:
brando-me ser iracundo,, adveltlDdO.·~!l. ,q~e .. :a,i~ 
gera odios, .revelol1 prat,ica~ent~ 9 ee~t1me~to· c«;~m 
que se mamfes.taV'a contt:~ m1m,; e nl'lm a,d;y~rtiu qu.e 
refie'ctia sobre ·todo o .se.~'~ do, ao qu.al de.vw poup~~ 
semelhante affronta a.U.m membro .. seu. ·. · · .. : '() s~: ZAC,\Jl~A·S :~NA~ p;oférf . ó que\7; Ex. m~ 
attribue; recorrerei ás notas tachygrapbices. · ·>I 
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:I o Slh·NINIII'J:II;O-IMIIJ,USTI.Ç~ :-:v.. ,,J<;x., cJi.•atlADidiJ 
d.,,.u~Wt::Y.~~; ,r~l~illd"'s~,.~a mlm.;,~: lbllcbo da 
PPIIiçiCJ que·,C(),coup• •. ,,\;~. ::: •>: · " ,. ... ,,r,:~·· .... 
-]-:,· ... r;~· ,; : .... ,: :' :·:· . ~~" .. ·:-, ~·-" ,...._.: i~ )i·--~· ~j,3·1 t.d' 

0SR.ZACA1\IAS:-Nii.odissetal. ··'l" :;·. '''!J '-';'·' 

o SR. liiiNJS'J:Jlo ·»'i ;rusTiç.\:;.;;..Estímiliit!i ·q1ie lião 
quiZ;t~ss~ di_~r; ,mas o ,a~"· c:ns;,f? t"I!J;aju,~JJ.se .. a;,}ntea· 
çi.o; .profCII?!~• . · .. ,t.: .. ,, .. :: .,•:• .t.; n;,. :,i· 

"..\~ ~onclul~, ··s~. pr~~lde~te,' direi q~e e•peravll 

~mt-.J\~~.'C:~\r~ ir'!:'~~ft?J'!'~o'~~~9~!~~J~J'; 
CjJ~djiJVAJ: a.PA~~pm:4~1!18 refP.~f.,:ll9~:Ul$liD0)S8 
con!it.~JJ,i.ra~; 91, ~llltrad~ctorea.: e, pali~· qqe,Jié: se 
eeío,ça~ ,p~r t~~li&U'AW uma··lfeçJslo,. do;,.en~o. 
(Muito bem, muito bem). .·•:.1:1 
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DI.SCURSO 

PROFERIDO NA SESSÃO DE 3 DE JULHO DE 1871 

PELO EXM. SR. :CONSELHEIRO 

2lntonio .Saraiua. ....... 
Sr. presidente, não pretendia tOmar a palavra na 

discussão do art.l o, e tencionava dizer muito pouco 
na sa discussão. Mas e flnal do dilcUrso do nobre 
ministro da justiça demoveu-me deste proposito. 

NAo tencionava tomar a palavra no art. I•,p(!rque 
estou convencido de que nada adianto no preilleu&a 
debate depoi• de terem íliscorrido Acerca d1 ma teria 
os mais emhaentes oradores da opposfção liberal: 

. E: porisso que nós vem~s reunido& aob esse ponto 
da .vuta conservadora• e bberaes. Não ha conceeiÕes 
a uinguem no projecto que se discute;. aa que se fa
zem são á civilisação maior do Bruil, que depois 
\la 30 annos não póde conservar uma Jegislaçio 
rel!ctora e feita em época!' diversas daquella em que _ 
hoJ_e nos achamos •. CAposatlos.) · ·-

V. E~:., Sr. presideote, e o paiz sabem que na 
opposição do senado não existem aómeilte políticos, 
e flUe .temes a. fortuna de possuir eminentes ·advo· 
g~ilose distiactos magistrados. Portanto, bem J)Odia 
dispensar-me de entrar no esame da reforma Judi· 
ciaria. àlaa ·não o Caço porque tenho· neces1idado de 
dar a razão porque Yoto pelo projecto da. camara, 
sem que o. applauda, sem que o ache muito bom, e 
sem que entenda que é elle um·a grande concessão 6 
opinião liberaL · 

A . reforma que se discute, senhores, deve ser 
examinada sob dous ·pontos de vi•ta ditrerentes. 
Se ·eu a encarasse como jurisconsulto , diriu 
a reft>rma que vefó da camara dos deputados, 
mesmo emendada, como se acha pelo nobra minis
tro. dà.Jus&fça, é um progresso; ambos os pr(Jjec&os, 
(reforma• e emendas), são beneftcos, porque melho
ram alguma cousa a sorte dos cidadãos suspeitos de 
criminalidade, e previnem muitos abuso• da autori. 

· dade. -
Mas, Sr. presidente, considerada sob este aspecto, 

o que é 1l reCorma ? Que .importancia tem ella? O 
que altera? A~nas tira á legi!llação· do processo 
existente o seu caracter draconiano. 

A reCorm;J restrigindo as prisões preventivas1 ta. 
cilitando as fianças, acaban!io com essJ con1usã:> 
inexplicavel da policia e da justiça, desenvolvendo 
um pouco) o habeas-cnrpus, não faz mais do que tor
nar humana e justa um:l legislação que era arbitra
ria e violenta. 

Digo que esta reforma não contém conceslio ai.; 
guma i politica liberal, porque podia 1er Ceita pelo 
Imperador da Russia, como i Celta pelo governo do 
~rasil. Segu.ramente o Imperador abloluto da Rui-' 
s1a ;~Ao tem mteresse em multiplicar. a1 pri1Õ81 pre
ventit:as quando .se coov~Jncer da 1nuüUdade do• ri
gores e vexames para a repre11io do delicto 1 

Como, pois, appla,!Jdir eu, como homem pOlitico,. 
uma reforma que nao tem outro caracter aeui.o o 
de ser mais humana, e o de accommodar-1e melhor 
ao progresso de nossa eivilisaçio 1 

Eu a .aceito, dou-lhe o meu voto, porém sem en
thusidSme, e DÃO a "ODsiderando sob nu· ~Dto de 
vista politico. Comiderando a.reforma como homem 
politico, e que deseja que eUa concorra para o das· 
envolvimento de nos1as libérdadea polftica1, amrmo 
que nllo contém ella a menor concossi.o á opinião 
IibeJ·al. (..4potados.) O partido liberal, sempre qtfe 
se tratar da refo.rma_ judiciari!' deve procurar con
s.Jrciar a or~J&nlsaçao da ma11stratura, a orgaoisa- · 
ção do poder JUdiclario, com a indepeudencia do po· 
der legislativo, e com as exigencias do systema 
parlamentar. 

Toda a reforma judiciaria que não tender para 
esse fim, 1 óde ser boa, como reform11 feita pol' ju
risconsultos, mas não pódo servir ao pr,greeso do 
governo parlamentar, e ao desenvolvimauto da11 Ii-
herdados politicas. . 

O que quii o partido liberal am 1831, I{Uaodo tra
to!' de organisar o processo, e nossa leg1Slaç4o cri· 
mmal? Naquella época, como sempre, quiz iotro-
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duzir no Brasil o self got~ernement, quiz habilitar o 
povo a julgar dos crimes, e das faltas a.os seus conci
dadãos. No nosso estado de civihsação, p~trecia que 
a introducção do self !lovernement devia &er em pe
quena escala; entretanto V. Ex., Sr. presidente, e 
todos os liberaes da iUell•J tem11o for:tm m•lito adi
ante du que hoj•l se quer ir na· intro•1U•·çãu em larga 
esca·la ·do sel{ govt'rnement nas localidades e n~ts 
pNV!DCias. 

0 qne r"z o leo<isla•lor de 1A31 't: lleu ~o juiz de 
p z uwa l11rg • pa• ttl no poder judiciari '• e <~O ju•y 
a pl··uituJe do seu l'ooJer. 

Em breve rt!Cüilheceu-se que a reforma de 1831 
não tinha sido bem meditada por Cdta dos .correcti
vos indispensaveis para que as paixÕ"'S locaes e anar. 
chic1s não influíssem demasiadamente om relação á 
rer_ressão do delicto. 

Eu exemplificarei meu peusamento. Os juizes de 
J!az abusaram e abusaram muito.·; não -tinham a 
1llustração que boje já teem; m·as acima dell~s havia 
as juntas dá paz. Isto queria dizer qu:3 era a pro· 
pria localidade processando e julgando dos crimes 
commettidos nella, e sem o correctivo de um magis· 
trado superior a paixões locaes. 

Se em vez da lei de S de Dezembro que acabou' 
com !IS attribuições, e com a competencia dos juizes 
de paz, nos tivessemos ab()lido ·as juntas de paz, 
substituin•io-as pelos juizes de direito, tique V. Ex. 
certo de que os juizes de paz estariam· hoje tão bem 
collocados na opinião como E>stá o jury. 

Porque é que ninguem pede já a suppp:lssão do 
jury 'l l'orventura não tem elle proferido JUlgamen
tos escmdalosos 'l Não tem tambem abusado 't Se
gur~mente que sim. ·Mas q•lem pede hoje a sua 
suppressao! Ntnguem_: porque? Porqu~ deu ~e_ao 
jury correcttYOS .que -nao foram dados as declsoes 
ilos juizes de paz. ; . . . 

Assim, Sr. prestdent-3, a opm1iio hberal sempre 
procurou alliar ?S princip~os d~ liberda!lo com a 
repressão dos cr1mes, por 1sso nao é n.JVtddde q.ue 
o partido liberal '-tenha escripto em sua bandetra 
tres ou quatro pri';Jeip_ios cardeaes •. do.s !luaes J!ãO 
póde deststil'. O pnmeuo desses prmc1p1os ~ a ln
compatibilidade absol.uta dos magist_rad~s (!JPn.t~do!f). 
pl'inmpio cardeal da nosu o!-'gan1saç~o JUdtcnrJa, 
considerada s"'b o ponto de v1sta pobttco, e em re
lação ao governo parlamentar; o segundo, a asco· 
lha dos substitutos das autoridades no:Deadas pelo 
governo pelas proprias localidades, principio impor
tante, e que tende a desenvolver o sel( governement; 
o terceiro, a plenitude do poder do JUry; o quarto. 
a comp3tonCla dos juizes de paz nos crimes que 

· affectam sómente os interesses locaes, ou pelo me · 
nos· nos crimes definidos pelo § 7• do art. 12 do 
co:ligo do processo. · 

Ora, estus q!-latro princípios Ii~eraes de qne é 
guarda a opposu;ão d~ sen1do, eu nao os acho atten
dJdos na 1eform~ proJeCtada. 

P6de·se dizer que o partido hberal. quer cousas 
inexequivbis, quando proclama .a ~ant.tda'!e e ver~a
de desses pl'incipios'l Que quer a r~ahsaçao de.prln
cipios inc, mpatiwis com a repressao dos .dehctos, 
e com a seguridade do Estado? ~iio erew que ~e 
possa dizer isso etn boa Cé, e peÇO licença ao sen11d0 

para fazer a este respeito algumas ob1enações, e mos
trar que o partido liberal so pede o que é raz8avel e 
justo. O senado ma ha de fazer a justiça de crêr que, 
apeEar de alist3do n~s bandeiras liberaes, não advo· 
~arei principio algum que possa pôr em risco li re
pres•lo legal e jullta do crime: a seguridade do Es
lado; tenhu a convicção de que ease8 princípios longe 
dl'l e·ubaraç rem a repressão do crime, e a seguridade 
·lo E~ta to Len'l''mt'llelo contrario, a for$alecer a o r
I· m jJubltcll, e a s ... gurança individu9·t: ·· · 

· • qu ... pretende a opjJosição cr-m 11 incompatibi
lidllde ;,bso1uta dos juizes 'l Deus me livre de fazer 
a menor injustiça Á mngistratura do paiz I Não me 
;,dmiro de que existam'ainda· magistrados venaes, e 
grande numero de juizes qus sacrificam aos inte
·rcsses políticos sua consciencia; do que me admiro 
é de que em nossa magis,ratura exista tão grande 
numero de magistrados bons, honrados e indo&pea
dentes .{apoiados), porque, seguramente a nona or
ganillação judiciaria não tende a augmeotar o nu
mero rios magistrados honestos. (Apoiado•>· 

E porque queremos que o magtstrado não tenha 
óutra aspiração senão a estima de seu "Paiz, pela 
honra.dez ~ energia que desenvolver como magia· 
trado 'l Será isto sem fundsrilento 'l Sem um grande 
motivo de justificação 'l Não; nos paizes livres, em 
que os partidos se combatem vivamente, é -preciso 
i1ue haja uma autoridnde superior ás paixões de · 
partido, superior a todas as paixões, para que jus
t~ça se faça em qualquer época, em qualquer tempo, 
em quaesquer circumstancias. (Apo•ados.) _ 

E em.um paiz principalmente em que o · goy-erao 
está habituado 11 invadir as attribuições dos outros 
poderes ó' preciso ain;ia que o poder j11diciario seja 
:muito independente, possa oppôr barreira ao IJOVerno 
quando este quizer oft'eoder os direitos pohticos e 
individuaes dos cidadãos brasileiros. (·Apoiados). 

Ora, o que á hoje um magistrado entre nós 'l Pelo 
lado da posição. pecunialia, ainda.nio t~m a magia· 
tratura os vencimentos que deverta ter; mas, emflm, 
a sabedoria das camaras já fez alguma r.ou!a. neste 

·sentido ; o nobre ex-ministro da· faze&lda veio dizer 
·lUe tínhamos dinheiro para augmentar os ordena-
dos dos magistrad.,s, e nós os augmentamoa. · 

Mas, o que é um magistrado entre n6s! .E', regra 
· ~ral, um homem pobre; que sacrifica nos de& 011 
,Joze primeiros annos de sua vida Íl fortuna que 
,1\t>rdara de seus paes. Depois o que fica sendo 
este homem? Inteiramente dependente do aoverno. 
Se alie na-coma-rca onde exerce jurisdicção, ou nos 
tribunaes se allia ás paixões de um partiiio; é lem
brado pot esse partido, quando sobo ao poder, mas 
é por isso mesmo perseguido pelos ministerios do 
partido adverso. 

Q••ando o ma,istrado lança-se pessoalmente na 
politica faz carre1ra; mas fal-a sem aquella all&ori
dade, sem aquell~ {lrestililiO indispensa'!e! ao magis
trado e a todo o JUiz que preza sul pos1çao. 

Sei que entre nós, magistrados politicos teem pro
vado muitas vezes mais independencia do que 
"quelles que não são políticos; mas V. Ex. sabe que 
abandonam afinal a magistratura, porque reconhe· 
cem que esta carreira é inconciliavel com a politica. 

I 
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· Se, pois; o magistrado entro nós é em regra um~ 
creatura e uma dependencia do governo, póde ha 
nr justiça no paiz em quo bto so dá'? Poiie have 
poder judiciario indepondonte, q•11111do os membro~ 
desse poder nflcessitam absolutamente do govern1• 
para fazer carreira? Na o, Sr. presidente I 

Se, pois, é isto uma verdilde, a incompatibilidadf 
dos magistrados com os cargos de eleição popular. 
e com as commissões remuneradas do governo, é 
na minha opinião uma necessidade indispeoaavel, e 
sem a qual nunca poderemos ter garantidos os 1i
reitos poluicos dos cidadãos brasileiros. 

gloria de concorrer por fórma alguma para que tri-
umphe um só pdnr.ipío da oppos!çiio li!>eral. · 

Eu não í'xaminarei detidamente este ponto porque 
j4 o ·fui perfeitamente pelos illustres oradores da 
ot•posição ; apenas quero fazer uma. pergunta ao 
nobre minstro: Tem S. Ex:. a estatística dos dolictos 

Vejamos quanto ao segundo ponto se a oppo11ição 
liberal defende uma rtoutrina anti-governamental, 
quando quer que os substuuitos dos juizes de direho 
e dos juizes municipaes sejam da escolha das locali-
dades. . 

· O-que póde, Sr. pr~sidente, pretender o. govP.rno 
em beneficio da repressão dos crimes, em beneficio 
de IIUa· accão legitima e legal? A nomeação de juizP.~ 
de ·sua ~acolha, isto é, dos magistrados necessario> 
para- que justiça se faça em t.oda a parte. Quando 
falta o juiz de direito da localidade, quando falta o 
juiz municipal, é 11empre, ·e deve ser sampre a culpa 
do governo, porque ou o governo dá licenças inde. 
vidas, ou não tem pedido ao corpo legislativo pro 
·Yidencios que· evitem as longas interinidades. Mas 
arrogar se o governo o direi.to da ~-·mpetencia pua 
fazer esc .. lhas locaes, para achar nas locali.Jades · 
cidadãos s·.1pplentos de seus juizes, me parece um 
absurdo no regímen de liberdad.e que queremos 
organisar. · 

Os cidadãos das localidades sabem mais do que o 
governo quaes os homens honestos, quacs os que 
.podem administrar justiça na ralta dos ompregade· 
do governo; entretanto o governo- que sabe meno, 
é quem t"m sempra feito essas escolhas, e pois nã· 
na ha o m'lnor inconveniente Bm que bll-•s fl1uem li 
cargo das loealidades. · 

Eu perguntarei .a todos os hf'mens que teem conhe 
cimento das nossas cou~as: Quem nomeia actu.•l· 
mente os supplentes dos juizes municipaes nas Jo. 
calidades? E o governo? Fallemos cllll'o, senhores 
o governo recebe 11 lista dada de ordinario pelo~ 
chefes do partido local; elle não conhece os nomes. 
e eiíta attribuição que ~em tanto íntoressõ em conser
•ar nllo tom serv1do senão p,' a Cort~tlecer a sua 
influ•mcia corruptora na eleição, e para que possa 
fazer. dezenas li e favores, em troe.• dos centenares 
de votos que L·btern. (Apoiados). A causa public" 
não ~ranha na.tn com isto; ganha muito o govern• 
com as eleições·, porque é um grande meio que tem 
p11ra corromper os homens mais influentes das loca
lidades, e mais ambiciosos do poder. 

O partído liber11l, port&nto, qne não quer deixar 
nas mãos .:lo governo cousa com que possa corroin-· 
per a consciencia do. povo, está no seu direito pe
dindo que essa escolha fique a cargo da localidade, 
na• camaras municipaes, ou mesmo do povo. 
. · Plenitude do poder do jury. Confes.llo, Sr. presi 
dento que es~o p:iucipiu tst.á quasi .trlUmphante; o 
nubre miuistro da justiça podal-o b1a fazer trium-, 
pbar completamente ; mas S. Ex .. não quer ter 81 

puntdos, d6s dehctos que não escaparam ·á· indul
gencia do jury por virtude do 'recurso. dado ao juiz 
de direito contra a decisão do mesmo jury? Creio 
quo não. Se S. Ex. fizesse esta estatística, havia ~e 
conhe~er que esta attribuição dada ao jui1. de direi-• 
to, actualmente quasi que nenhum ben~Ocio .presta. 
Seria curioso que S. Ex. na dereza do sua roforma 
apresentasse a est •tistica das absolvições que depois 
(<)! am annulladas'pelo proP.rio. j_!lry; 'poiier•,!le .. bia 
conhecer então que esta aUr1bu1çao nlío. dev1a ser 
mantida por· um ministerio !f.UO quar fazar_c«?nces. 
~ões razo11veis á.opinião publica, por um mmtsterio 
que n1 falia do throno. disso qúeror acabar com 
todos na oppressões do voto livre, · . • . ·•· 

Tratarei agora do9 juizes de paz .. Qual era a co.m
petencia que se lhes dava pela reforma da camara 
!los deputados? Uma competef'!cia muito limitad!l; 
niin a que elles tinham pelo codtgo do processo, g1as 
aquella que não "podia ser negada á atuoridadelocal. 

E' preciso que o nobre ministro _ne51:ando a ;co,m
p~tencia do juiz de p~z, í'olloq~e ab1 uma .a~tor144~e 
sua, que d~ garantias. Mas o nobre mm1s1ro nao 
pó:1e fazer com que o i'!-iz _de direito se. repro~ uza' e 
tome a si 11 tarefa pesad1Ss1~a de proces:~ar e J.ulga.r 
todos os crimes desde o rr.ats.pequeno .até o-ma1or. 

O Sa. PuMPEU: - Em tod4 a comarca ô isso i~
onssivel. 

O SR. SARAIVA:- Eu que não tenho feito estudos 
especia•Js dejurisprudencia, gue não metenh~ dado 
particularmente ao estuJo da questão, que estou 
discutindo, concebo que o governo, qualquer. que 
st>ja, governo constitucional ou ·3bsoluto, tem utte-
resse ·em manter autoridades •prestigiosas, in 1epén
dentes, de numeação·sua. e que tiJDham a seu.csrgo 
os grandes int•~resRes da ordem p_ubl.ic_a, da .segu
ridade do Estado, da segurança. 10d1V1dual. Coro• 
prehllldo que o nobre ministro ~ão desistisse de. dar 
no tuiz do direito,. a essa autondad.e. que el!e. crê 
rna1s illustrada e mdepoudente, n Julsamento .. dos 
crimes que affectam a orllem publtca, . dos cr1mea 
que ~olfactam a grande !é,ura~Ç!l in~ividual ; mas 
não concebo que u~ m~n.ts&eno queua ent~ar: nas 
localidr.des por me1o de JUtzes de sua nomeaçao para 
processar os crimes os mais insignificantes. 

M;1s tem->e dito até que os juizes de paz não 
estào n" altura mesmo tias attribuições que lbe fo
ram dadas no projecto da camnra ?~s deputados sob 
n in .. piração do Sr. barão de M.unnba. f. porqtle os 
juizes de paz niio estão na altura de JUI~ar· EISSI!S 
pequenos delictos que niio teem pena •Upet!or a se1s 
mezes? : . , · _ · , . 

Eu· não quero analy~ar larP'~mente o quE! d1sse o 
nobre ministro na ulttmn sessao. S .. Ex. dlille· que 
os-juizes de paz eram creaturas escolhidas a• 611mo, 
que não podiam .exerce-r as t'uncções .que lhes t'or'>m 
dadas pe1o · ·§ 7•. do .art •. l2. Qua;Ddo; ouç.:> certos se
nadores invoc<~.rem sua expenenc1a, sua grande 

-· 

-~. 



. ' ' 
idade, para as8everarém em nome desta experiencia 

· que conhece!D melhor o pai.~!fo que nós, e ao mesmo 
·tempo exammo as propos1çoes que elles proferem, 
sinto profundo des~osto I l!:lies podem rir-se do nós,. 
quando dizem que não conllecemns o paiz, mas tllm
b!lm temos o direito de rirmo•nos daquelles que jul
Kam que o Brasil<fe 1871 é o Brasil de 1831; que o 
Brasil não tinha, quasi em todo seu interior á exclp
ção das gran.ies villas e cidades, cadeiras de pri-· 
meiras lettras; qtte apenas acabava de crear suas 
academias; que dispunha de um pequeno orçamento; 
que não tinhalilstradas, nem meios de communição,. 
póde ser comparildo ao Brasil de hoje, que é a 
muitos respeitos eomparavel ás grandes nações civi 
lisa das. 

O Sa. SARAIVA:- .•.• poderiamos ter o direito de ar-
gumentar pela fórma porque o fez o nobre minietro da 
justiça, mas aquelle~ quo até hnje teem prop11gnado 
pela e:a:istencia tle autoridades locaes, ·esses não 
poderiam produzir nada contra nossa d~>utrina, 

Mas deixemos isto e examinemos a questão. Diri
jo-me ao senado para perguntar-lhe o que é o juiz 
i:lr. paz n~ sua freguezia 't Dizh o ne~bre senador peln 
Maranhão que era um homem inutilisado par.• o jul
rameuto, por causa da presidencia das eleiçoes. 
Mas nl:o sabeis que está em vossas mãos o poll••r de 
separar as attribuições eleitor.tes, e que se eJE,>ja um 
ju1z especbl par a o· crime, que nilo possa exercer 
a&ttoibuições oleitoraes? Como, pois, tirar argumento 
do Ticio de vosn legislociio para condemnar in li-
mine o juiz de paz? • · 

Quer o sea.ado saber o qu9 será ordinariamente o 
juiz de ~az, quando ror autorid1de crimin:~l? H.1 de 
ser a influencia local, a influencio maior e melhor 
do partrdo conservador, quando estiver em maioria, 
ou v ice versa do partido liberal; o juiz de paz ba 
de ser o· homem bom do logar. E se a localidade 
escolher o peior, (é ni~to que está a virtude dos 
princípios do partido liberal, que é fazer a lecali
dade apren ler á sua custa), alia sentirá os effeitos 
de ter um juiz máo e prenricador. Os indifferentes, 
aquelles que ·não Vã é! votar hão de interessar-se 
aa eleição dG seu juiz local; logo q;ue tiverem sen
tido os males que póde f.•zer um JUiz de paz, que 
não esteja na altura da posição que se lhe deu. 

O que vemos hoje? A influencia loral não qa.er 
ser juiz de paz, porque essa intluea.cia, por via de 
regra, é um homem conceituado, um homem àe 
fortuna, que quer gosar dos Coros de moralidade, e 
procura em auaa crea&uras e om seus subalternos um 
10s&r11mento para fabricar actas falsas, para excluir 
da qualifi ~ação seus adversarios politrcos mais pro
eminentes, para commetter torpezas, que teem Oca
do até hoje sem punição, sem condemnação, e teem 
merecido por ma~s de uma Tez os applausos do go
verno de nosso patz. 

Mas no dia em que o juiz de paz fôr um j11iz 
criminal com attribuições maiores do que teem, 
a influencia local ha de escolher uma pessoa me· 
lllor; sobre isto não tenho a menor duvida .. 

O SR. PARAN'AGUA.': -Apoiado. 

salvo se confessarem que !Ís subdeh•gados são real
mente creaturss incapazes de exercer lambem jnris
dicção. Se o governo encon•ra bons subdelegados, o 
povo póde ter bons juizes de paz. 

Sr. presidente, fiqúe V, Ex. convencido de que, 
emqu11nto não se ensmar o povo a governar se dan
do-se-lhe uma parte de autoridade, e depois aug- . 
mentando-se gradualmente sua influencia na ad
ministraçii o, não sa hiremos do estado desgra~ado em 
que nos achamos (Apoiados). . · . 

·Não quero condemoar nem fazer a menor censura 
aos autores da lei de a· de Dezembro. Estou conTen- · 
cido de que elles acredital'•m muito profund•l o mal 
do paiz naquella época, para fazer semelhante lei 'de 
reacção. Mas o certo e que na opiniã,.. de muitos 
tos d~puta !os e senadores que votaram a lei de 9 de 
Dezembro, ~ata lei era uma lei provisoria; uma me~ 
•lida passsgeira, uma suspensão de f{arantias mais 
ou menos sconselhadn pe·Jas graves circumstancias 
do Brasil. Era uma .medida· extraordinaria: e todos 
que votaram 11 lei o tJzeram com o piopesito firme 
de a revogar, logo que as ch·cumstancu1s do paiz 
fossem outras. 'E o que é de admirar é que esta lei 
niio tivesse sido revogada até hoje. · 

O Sa. PoHPKU:- Apoiado. 

O SR SARAIVA :-Eti não me admiro, pois, de que 
o partido conservador trate de reformar a lei; o que 
admiro é que elle proprio não tenha feito isto· ba mais 
tempo. -

O Sa. ZACARIAs : -E nem queira fazer agora. 

O Sa. SARAIVA: -Mas o que eu queria sómente 
mostrar é que no projecto em discussão não ha a 
menor concessão á opposição liberal, o creio que 
tenho demonstrado isto. · · 

O SR. PAIIA.LUGUA': -Apoiad<>. 

O Sa. SARAIVA :-Senhorí's os papeis nlo estio 
invertidos: o nobre ministro aa justiça é o que ora 
antes de ser ministro do '7 de Março. • • _ 

O SR. ZAcAnu.s:- Apoiado. 

O SR. SARÂIVA: - ••• o nós somos o qúe eramos 
antes d .. sta sessão. E' uma injustiça dizer-l'e que o 
nobre ministro da justiça está se tornando liberal. 
S. Ex. tem protestado contra isto ; S. Ex. acredita 
até !{Ue é uma injuria que se lhe f11z o dizer-se _11_ue 
S. Ex. mudou um pouco de suas idéas politicas. -Mas 
a verdade é que S. Ex. nlo tem mudado, Sr. presi
dente ••. 

O SR. ZACAtuÃs: -Apoiado. O SR. SARAil'A :-Sr. presidente, nós, a opposição 
liberal, que temos clamado contra os subdeleg11dos, 
que temos dito_que os subdelegados constituem hoje 
o que ha lle pe1or Rils localidades .•• (apoiados.) 

O Sa. SARAIVA: - .•. que S. Ex. não tem feito 
nenhuma concessão á opposição liberal •. 

O Sa. ZAc.uas:-Ate na Côrte. 
O Sa. Z.\cA.RIA.S :- Exemplo : o elemento servil, 

passando á outra pasta. 
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O SR. SA.RAIY' 4:- Compr~bendo que o nobre presi
dent.e do c~nselho esteja disposto a l~zor concessões 
á opm1ão liberal, porque, '~em fazer a menor" injuri11 
ao nobre ministro da just1ça, S. Ex. o Sr. presi
dente do conselho está convencido de que as con
cess!les q'!e. fizer _ao partido li~eral não são con
cessoes f"1ta1 aos seus adversar1o•, mu á gr;;ntfo 
opinião do pa1z... _ • . 

O Sa. NABUCO :-A todos. 
O Sa. SARAIVA:-•.. e porqul'o nobrd presidente do 

c·oDselho est' persuadido de uma outra verdc1de e é 
que1. quando o intereaselfo paiz exige qile os par&idoe 
moaiflq11em setl p: ogramn1a1 essa modiftcaçao não é 
um ac&o ceDsuravel, mas um procedimento-louvava) 
e nobre. . - . 

O no~re ministro da justiça, disse eu, é fiel ás 
suas ldeas e ao pas1ado de seu partido, ain1a na dia· 
cu1111ão destst lei. E para &ornar mais .claro· o meu 
pensamento lembrarei o que disse act>rca· dos par
tidos conserva•! ores um historiador· inglez. 

:...- ··-

O Sa. ZACARIAS :"'!"'Apoiado., 

o Sa. SARAIVA:- ••• 6 este o nosso cli•efto, e .á 
&ambem porque estamos convencldos·de que; se :aio· 
estivesse no ministe.io o nobre ministro d11 juatfça, 
a reforma que Stl dis~ute 1eria melhor e daí-ia sa
tisfação a algumas de nossas aspirações. 

Oppondo-se 's nossas idáaa para moatrar uma 
cohereDcia, que-o proprio miuisterio acabou com o 
seu-!liscurco da Corôa, o nobre ministro da ju1&1~ 
oppoe ' passagem de nossas idêas o se.u veto e á 
o unico res~onsavel dé nãJ obter a oppolifllo-alguma 
c~usa !fo miaisterio de '7 de MarÇo DO pr~jec&o que 
d1scut1mos. _ . · · . · · 

O Sa. ZACAII.I.\8 :-Nem o que jli es&ava concedido 
pela camara. · . · . · 

O Sa. s.,RAiv.t. :-Sei, Sr. presidente. que 01 ami· 
gos políticos do nobre ministro o bão de eli•giar pela 
dureza éom q11e &rata a oppo1ição e pela pP.rtiDacia 
cu~ que rec11sa.tódos os nossOs P!'did.os. l!:u já &enho 
oundo c~nsurar o honra :lo presidente do .-.. .,nselho 
por algumas conces•ões .. que: Cez DO· projecto dos 
35,000:0008000. . . . . . 

O Sn. Po..HPBu:-EJie· não fdz mais; nio. 

u Os partidos conservadores, dizia um homem do 
Estado intrlez, fazem o bem sempre por amor do poder 
e de sua xmmutavel autoridade, e quando fazem a 
conce&aiio de alguma dóae dt~ liberdade ·é para tor
nar a obedien ;ia do povo mais Yoluntariti e dar Bl
gum conten&ameoto i nução. Eis a maxima de todos 
os partidos conservadores. . · -

O partido Jib~>ral, ao contrario, sempre pugniÍ OSa. SAauu:-Mas,senhoi:w, qual é o minfsho, 
· pelo stlf government, e.é baseado .na confiança do qual é o homem que na· quao:ra actu.•l, em uma 
· povo, que elle Solmpre promove as hberdad~s com?a- quadra melindroaa, em uma .quadra. a mais grave 

tiveis com a ordem e a segurança do Estndo.» porque o paiz.tem passado, que dll ouvidos a leme-
O nobre ministro é fiel a estas maximas dn par- lhantes tbeorias? Porventura o ministro da ·c:.zeada~ 

tido conservador. presidente do coasolh,, perdeu alguma cousa .de ae11 
O nobre ministr·• sabe que os seús subdelegados prestigio pelas concessões ~ue fez no pr••jeéto dos 

não inspiram hoje a menor confianç11 a ningut>mr 35,000:000S'l Não, Sr. pre~Jtiente; o presidente do 
que ha 11nnos os melhores homens se prestavam a ser conselho elevou-se na nossa estima. e nada perdeu 
subdelegados, ·mas que hoje só aceitam esee Jog11r os no conceito dos homens sea .. tos. · · · · 
homeàs:qua querorn fazer da subdelt~gacia um om- o Sa. PARAKAGUÁ:-Apoiado. 
cio. O nobre ministro conhece que o desprestigio 
das autoridades subalttlrn1s traz até certo ponto 
graves complicaçGe!l p~r11 o governo o a desmnrali~ 
saçlo pua as ~ut•'ridade:t superiores, e porisso quer 
substituir essas autoridades desmoralisadas por ou
tra· m•is qualiflCIIda, e que não abuse titnto.·· E', pois. 
no interesse do poder, Sr. pr&sidente, qua o nobre· 

o SR. SARAIVA:-0 nobre pr68iJ~n•.8 do conae)ho 
mo~trou que é falsa a theoria daquelles q•ro : acre
ditam que o cidadão por ser ministro, e no di• _em 
que é ministro, sabe maia do q11e teus. amigos,_ do 
que o seu·partldo, do que o aau paiz. · 

ministro da· just1ça encara '' reforma; não é no inte- · O SR. ZACARIAS:- Por inspiração aivinól. 
resse da liberdade. · : . _ 

Ago·a, Sr. presidente, que tenho demonstrado, O SR. SARAIVA :-0 honrado. presidente do conso-
que no llrojecto não ba concessões e que, se voto

1 
lho prestou homenagem á_ verJad.e !to n!'sso sy11te,ma 

pelo proJecto da eamara dns deputados, é porque o' r>llrlament~r:· ~ :tue quena o J!llDlStono do 16 de 
considero, não sob o seu aspecto politiro. mas seb!· Julho? ~JrUI:ldo. po_r io.formaçoos de seus •ubalter
um outro aspecto; agora quo te•1h" domonstr.do'/ nos·exc1•!1~ provmcl'ls ungrrtan.tes .. dos bt!neOcios 
isto. peço lict•n.ça ao _nobre ministro da)ustiça para que s.o!hClt!'va rara dnr provmcu rle ~hn~·· A 
tomar ('m cons1deraçao o final de seu dx•c.~rso. 1 oppnsJÇa!J hbo~a combateu sem~Jh,.nl" pr•)Jec&~, 

Sr. pre11idente, u nobre ministro da justiça acre-' os J..ropnos amigos do gov.e~no ~JUdllram a O.PPOBl• 
diLa que a opposiçãó tem má vontade 8 :::. Ex., qu·e çio nest.a C?mbate; e o mtn1~ter~o recoalaee~u !IUe 
ella v~ no ministr11 da jüstiça o homem politico; é erot de JUSttça que todos os lDteresses provmcuaes 
um erro em que está o nobre ministro. Nds não fossem consultados. " 
enxergamos no ministro da justiça o Sr. Sayão Lo- O Sa. PARANAGUÁ:-Apofado. 
bato. Se comb:ttemos o ministro da justiça mais do . 
que a quslquer outto ministro, é porque entendemos O SR. ·SARAIVA :-E por fim, Sr. p68ident", attcn-
que o nobre· ministro da justiça é o que est~ mais deu a uma E'menda justa de um sou distincto co-re
profundamente separado de o és. • . , • ligionario q••e lhe d1zia: " Para que toinaes ·empres- ·r 
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ta do aquillo que já tendes. • O nobre presidente do 
conaelbo, pei•, cleCendeu uma theoría sens11ta, e pros 

·tou homenagAm ao systema parlamentar. 

O Sa. PoKPBu:-Apoiado. 

O Sa. S.uuJV4. :-E eu deploro, Sr. presidentE", 
que na organisação dq seu ministerio. o nobre mi· 
aistro da fazt~nda, presidente do conselho, ae esque .. 
cosae de que ia fazer o discurso d11 C!Jrôa que fez. 
O dilléurso da ·corôa que o nobre ministro tmha· em 
vista exigia ouuos ministros, e uma organisaçllo 
miniatetial cldferente. 

O SR. ZA.c.uu.o\S: -Apoiado. 

O Sa. SAJUIVA :,..... A crganisação do ministerio 
que pretendia realisar ·reformu tão importantes foi 
a mais ÍmJlolitica possível. (Apoit~df•S.) 

CoJ!l efreito, Sr. p~csiden~e, a.9 lado deu~ ~~mcm 
que nao acha que St.'Ja desauoso ceder á optmao pu
tilica de seu pah:, ao lado de um homem que a ·eit:s 
emendas ele seus ami1os e mesmo de seus adversa
rios, collocar-se um marco, que julga que a virtude 
está em nunca ceder, em nunca attender ao pro
gre•so da nação, é realmente firmar-se em um ter
reno insus&entavel. 

O SR. SILVBIIÜ Louo: - Ap(liado; convertendo o 
programma em illusão. · 

O SR. SAR.uu:-E. Sr. pre,ideute, o que eu digo 
alo é um juizo que possa ser desprezado pelo nobre 
ministro da justiça, como elle se tem permi&tido o 
direito de desprezar até o cuacter dos tiomens mais 
respei&aveis da opposição liberal. , : 

O que eu digl', Sr. presidellt", h.1 de achar éco 
na consciencta do proprio. presidente do conselho 
S. Ex. hm de ter encontrado os maiores cmbnraços 
de seu ministerio no seu collega da justiç11, a quem 
não se faz injuria dizendo que póde ser um bou• 
ministro em circumstancias ordinariu, que póde 
fazer justiça mesmo aos seus adversarios em cir 
cnmstancius normaes, mas que pelo facto de ter 
opiniões immutaveis nã., póde ser o ministro refor
mador, como provou o nobre senador peh Bahia. 
Sim, os mioistrl)s reformadores precisa.m de ter quali· 
dade! diver11as dos ministros que quorem simples
mente limitar· SE' 110 f•apel de.ministros jUStOS OU im
parc.iaes. O reforma .o r ~recisa de ser tolerante, bene 
volo para com os seus adversa rios. e de ceder mesmo 
alguma cousa de s11as proprias opiniões. O reforma
dor deYe ter presente uma verdade, que nunca os 
ministros reformadores devem t'squecer, e é que o 
r&fl•rmador que marcha adiant~ de seus amigos pnli· 
tic•>s deve-sofrrer logLJ gr,;yes difficuldades em seu 
proprio partido e achar na estima e respeito de 
seus adversarias o eq•1ivalente da fraqueza de sua 
posição entre seus mais pertinazes r.orreligiunarios 

o ministerio as reconheça nteis ao paiz. Se Tieane
mos sómente o poder; o caminho m•is curto, e mais 
natural era comoater o minist.erio nesta questão tão 
grave que se debate por todl) o paiz. l<:ntretanto 
qual é o papel que a opposição se tem reservado 'l 
A opl!,O&ição tem procurado a popularidade; tem 
procurado fazer jú• á grati.Jão IJ. á be_!levoleneia 
daquelles que comb;item o rmnisterJo f Nao. · 

0 SR. P .. uu.MAGUÁ: -Apoiado. 

O Sa. SARAIVA. :-A opposição tem di&l) que o mi· 
nisterio V• e líom caminho procurando resuher aen-
satamente a questão do fllemento servil. . 

Entretanto nessa mesma questão qual é a posição 
do ministerio ? · 

Sinto dizei o; mas essa posiç_ão é dot l<!ravel, e a 
mais dafficil que eu conheço. Elia seria Insusten~
vel se nós os liberaes aeompanhassemos a oppoaição 
da camara dus deputados. 

Essa opposição Corte pelo talento.... -

O SR. ZACARIAS: - Pell. coherencia. 

O SR. SAftAIVA: - ... pela cohe~encia e p_or suas 
affinidades com. a parte olygarchlCII do parudo con
servador, Córa da qual para muita gente não basal
vação, ameaça terrivelmente o mfnisterio. E' o&sli!B 
circumstsncias que o nobre miniStro vem. ag.gredtr 
a opposição liberal I · 

Lsto me parece uma anomalia incxplicavel I 
Lamento a sorte do nobre presidente do conse- _ 

lho... · · 

O SR. ZACA.RJA.S : - Eu não ; elle sabe o que faz. 

O SR. SARAIVA :-Desejo que ao menos S. Ex. 
leve por diante a grande ques~o em 9ue está. em
penhado que.a resolva no senudo millS con'renJenta 
ao paiz. Lamento a sua sorte, porque S. Ex. . está 
quaai só no ministerio ;. e digo quasi só. porque 
além dos moç"s de tl'lento de que S. Ex .. s~ rez aco~
oanhar, mas que não teem grande presttpo no pa_lz, 
õ unico homem na sua altura, e co o o seu prest11Jl0, 
aquello que o podia susse~t~r na gra!lde. obra das 
reformas, er• o nobre m1rustra d11 JUSilÇII, e este 
completamente lhe ralta. . 

Do ministerio não esperam•lS nada. Maa, o nC?b~L· 
president'l _do conselho, asstm como o nob~ mtnls
tro da justiça teem o segredo tlo nosso ap010. ,Apre
li(•Dtem idéas que sejam noss'·.s; ao menos, s~tiafa· 
çatn até certo ponto nosso des~deratum e terao um 
apoio desinteress:tdc', e que, por sel-o, deve ser 
muito valioso peaante o paiz. 

Que tmmonsa dilferença hiiVia e}l~re o project~ da 
camara e as emeudas do nobre J:!llDlStro d!!-JUStiÇ!J. 'l 
Que ;.:rande sacrificio de principlOs era de1xar a JU· 
risprudencia a respeito do h...abear-corpus no e~tado 
em quo e lia existe? Era i~ to concesstio que 0110 se 
podiot fazar á opposição? 

O Sn ZACARIAS :-A ~eus amigos. O Sa. Z.\CARIAS :-0 actual ministro da justiça re.,. 
pelle os seus adversarias e arreda os seus amigos. 

O SI\. SAI\AIVA:-Nossa pooi~ão é logica, e sin
cera. Damos ap·)io ás nossas ideas, .e desejamos que 

O Sa. SARAIVA.:-As cmondas do noLre ministro 
teem uma parte boa e teem outra parte que .os no
bres juriscon•ullos da opposiçi.o liberal acha!t1 mi; 
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en,re ellas a que aclao peior c§ a I(Ue limita a com- paiz (.4poj!Jd"•·> A oppoldção um sido modera-

... pewncia dos tribunus superiores em relaçlo ao diulma : · 
hobella-~o,.pu•. · Nio obstan&e, Sr. presidente, n61 Oll'f'ÍIDOI com 

Não leria isto uma concesaão de pequena monta! magoa, mesmo com dar, a maneira porque o nobre 
Pois a segurança individual, a repressão do crime minislro da justiça, no ~;~!timo dia de Hlllo, ~aw11 
cerrem risco porque o supremo tr1bunal ou as re- o nosso íllustre e respe1tavel collega pela prOYlncia 
lações eooservam o direitCJ de dar habeu corpus, de Minas. 
me1mo depois de pronu~ciad«? o individuo? ~ão vê Deplorando, como deplorf', que o nobre presi· 
o ministt~rlo que o p11rhdo hbt!ral deve rece1nr ~e dente do conselho não possa ser o minietro que quiz 
que O habetJB·Corpu,, desenvolndo _pe}~ !JOb~O ml· ser. 0 reformador que pretendeu ser peJo discurso 
nia,ro da justiça, fique burlado o lDUtlhsado pela 1 da Corôa limito-me a r~zer votos, para'que ao me
precipitação dos processos! · nos 0 uo'brB prttsidente do conselbo Dio saçriftque. 

Ponanto, Sr. presidente, V. Ex. e o sena:lo ob· as outras reformJs que tenciona fazer e-re•li•ar, 
senam 9;ue o nosso procedimento é o D1ais sensato como eacrilcou a reforma judiciaria! (Muito 6em; 
que podJamos ter n~s circumst.1ncias actuaes do muitu bem). · 

• 
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DISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 3 DE JULHO DE 1871 ' 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

·JRAN§ICO D& PA1J'LA NIISBZ!BOI IAT!O &OIA'tO . . 

... ....,.. ... 
REFORM~ lUDICJARI4 

Sr.·presidentt>, em deferencia ao nobre senador 
o Sr. bario de Muritiba, não posso deixar de dizer 
alguma couta param e j ustiOcar no concaito de S. Ex. 

Creio não ter cabido em contraoicçào quando dis· 
tincui entre _simples julg~omento de rontr., v .. nçõ s 
de po~tur.ts e julgamentQ dos erimes do art. 12 § 7° 
do codigo do proctosm. ; ·suppooho, Sr presidtonte, 
lião ser preci~o dt>monstrar, para que cada um ,,_ 
conheça que ha verdadeira d!fl'· rença Pntre simp]Ps: 
contravenção de posturas e cr·imes, embora ua n~<tu
rezll daquelles que aclmi:tem a defeza estando o réu 
solto. Que o- cidadãc, ou qualquer homem de Lrio 
vê-se •·ealmente muito aft'ronradu com um process" 
policial, e precisa ter todas as seguranças de que niw 
solfrerá uma injust<l co:~demnação, é obvio, meu~ 
senborl'S ; mas outro tanto não se flóde d:zer relati
Tamente a uma simples infracção de postura. · 

As meras contravenções deviam ser. pela conve
niencid, e até certo ponto pela necessidadtl, confia
das- á autoridade dojui:l '!e paz, p_;,la mesma. razilo 
porque se lh·"s reco .. beceu JUrisdLcçao para dec1dir a• 
quc.•ões de pequ·na monta, que em <JUtro h·m••o 
iam até 168 •• e posteriorm!lote se ele,·arllm.a 50~. 
Tinha-sn em vrsta que, se nao fOra esta prondPnc•~ 
de um julgador na loc·lidadc para as questões de 
patacas, que ~>ram dt1 interesse relativo muito gran· 
ae, a. geu&e pobre lleària 119m um 81Clio de sewtlr 
estas questões, uüo lhe sendo pessiTel ir aos tribu
naes ordinarios, porque as custos absorveriam 3, 
'e. lO· vezes mais ••• 

mos não póde da faculdade dos pPquenos fulgamen
cos cotJcldr que é tit•llo de habilitação ou recom
men•1açlo p•ra os maiores. -

S. Ex. observou que se tntava de crimes de pouca 
import .n ia em que se podi·a excepcknalmente f••ci· 
litar o julgamento, v1sto que os crimes des~a ordem 
nã•• ium além de trinta ~speeies e não dem•·•d--va 
grandtls ~onbec1mentos jurídicos o respecti•o julga-
rnent<~; e por· outro lado, que o processo actual exclue 
es~a dem•ll a que traz o systema da emenda proposta, 
o qu11l torna im, ossivel e presteza dos processos 
surnma•·issirtJOS; e que o juiz de paz, por fim, ainda 
não tendC? ~onhec1mentos j_uridicos, nao Prtt o,julga
dt~r deOnJUvo, p· rquA pod1a havàr uma appellaçilo 
.. ara 11 autoridade judiciari•. 

Orn, Sr. prr.~Jd.-nre, em tudo isto ha que !e notar; 
:-'. Ex. acabou por as!lígnalar muito o caso de appel-
1 ,, çãn para a autoridade j wficiaria, e poz de na r te a 
decisão summari~~ima em uma ou duas a;~diencias 
do juiz d!! p.:u:; por quanto,· para han-r appellação 
hu de rm~ter a escnpta no proct>sso, o contem la
rPm sa nelle todos-. os f·scl•rf'cimentus, para que o 
j••lgad•~r em 2• instrncia, o juiz de direuo, decida 
cem pe.ftllto conhecimento da causa. 

Ora, os contravenções estão no mesmo cuo; s,. 
não houver na Localidade quern toiJle conhecimento 
dellas e decida, realn:.ente quasi que se nulliacam 
as posturas porque foJrmar-se o processo para st:r 
julga-~o pela j ustiçu ordinaria na cabeça do t~rmo, 
era couea iur.ompalivel, ou inexequível. 

O juiz de paz, o h· mcm bom do Ioga!', ent!'ndeu-s•• 
com rozão que pudia tor ess,, faculdad~ de JUlgar a~ 
contl'ltVenções; mas, dahi .Para julf(ar os cr1mes. do 
art. 12 § 7o do codigo, parece que ha grande dllfe
rençn. 

O 1llustre eenadot·. tori.~ razão sob• ja pua estra
nhar, se eu, invertendo, dé:<se o julgam«•nto das 
r•osturas a uma aulorid.ode em qu"m f't'Conheo.esse 
jurisdicção superior para jull{drgl'andeseausas o ne· 
ga$se 110 juiz de p3z esses pequenoJs julgamentos; 

Uahi é que· veio que a pr·aticu actual· tornou esse 
processo, (adoptandl• a expressão do nobre senador 
pela Buhia) inquisitoria '• em vez do processo de 
simples acta, como se considea·ava a principio; mas, 
reconhecendo-se que o processo para uppellação 
podia ser r.levohido a juizo superior, proporcicnou
se-lhe a necessaris instrucção com lodos os eFclare
cimentos. Logo, de SUIL natureza, não se dá de faclo 
a esse processo ~ummarissimo o julgamento r.1pido 
qúo o nobre senador produziu como argumento con
trario ao s:ptem • da emenda. 

S. F.x. d1~~e: «Que razão ha para não se conferir 
a•)~ juizes de paz e-sa jurisdicçilo. ou p•rll •ecdar se 
•!Y"' e la nilo Sf•ja b• m t>xercida, qq11ndo d:, outro 
lado ha a vanragem de repartir C··m o j iz dn p .. z e 
"Ut·os funcc•onari. s o t'Xt'rcicio d,, autoridade ju•1i. 
ciaria, p11rn <JUO uilr• se concenlrH no juiz du d::_oit•J, 
e est•• ~ão seja o foct .. /ot ... m da coma• .. ~, e pc.l't. nto 
o dommador? » Ora, Sr. presic~eule, vamns por 
p.•rles. • 

Qu_e raz~o l_w p ·~~ niw_sc ~onferir. n~' juiz du p9Z. 
ossu JUr1sd1cçao? Ja ponuere• que O JUIZ do paz não 



~e ct>co.mmtJndava pelo mui" capaz, ou ao menos não! cia qll6em larga escala jé. nos demonstro!! o que 
lhe OI'" reconhecida positivam!.\nte a cHpacidade para! era, o que fôra a judicatura crimiod dos juiies de 
exercer attrihuiçã ll de lal ordem. visto que não el'/I I paz 1 
escolhldll com o eriterio e respoosilbili,jude. como, Ainda hojo o nobre s3nador pelA provincio dil Ba
cl1!npriu Para o oflicio dejulgllf e pr,jcessllr são ne~ hill, que tomou p~lte no debatI! do art. l° dizia: 
C,)SS,'f,ns habilitnçõ()s, certo; cOlltlOcimelltos espa- ~ Falia so no juiz de paz da actualidalle. não aLten
ci:,o~. :!cima do commUlD, e por isso. a constituição dendo-so que eSle oficio está constltuido de modo 
determinou qUI) só pelo criterio dQ poder executivo que o povo nito escolhe aqut'lIlls homf'ns de mais 
fl.lssem nom"l\lios os magistrados; era essenci ,I que uiscru"ão, como escolheria, se mais imporLante fosse 
tivl1s~em os predicados necessarios, e qlJA 110 exer- o cargo,» Equivocou·se o nobre senador, esqueceu
cide 010 eal'go Ils1'umissern a I'esponoallilidade e a se da ClxperiellClIl Ceita. Houve tempo em que o juiz 
livc~s"m inteira de Cacto e direito pelos seus /!'C tos. de paz era omnipoteule ; exercia exclusivamente no 
Ora, b~m se manifesta, para que POS8/1 havl~r a Vt~rda- crime a jurisJicÇão aetivo do proccsso e pronuncia: 
o.alra respon!lIbilidade, n:l de mister c ·nstituir o jlliz e o experiencia o que nos delnoostrou então? De
com a devj,jQ, cap"cidade, ti nllo sor onerndo de um monstl'ou o que outr'ora eom a sua franqueza cara~
cargo evident':mento fóra do suas forças, e que não teristica referia 110 corpo legislativo o preclaro fal
lhe ~oja po;sivel dusempcnhar O juiz de paz sendo le,~ido Sr. Oi,'go Antonio Feijó, e o que ainda ha 
uma autoridade ep:,emera, quo dUl'a sómllnte um pOU lO me observava o venerando Sr. _Marcellíoo de 
"nDO. e l .. vantado IOI1islinctftmellte SI'In det"rmina- Br,tll. bem lembrado d" experiencia do passado. 
dlls condiçõ"s d" CC! paci,Jade ou habilitações pnr.. POl'tanto senhores, a que conclusão devemos che
processa" e julgaI" n~11I ao m"nos I!S ~,ódt' adquiri, g,~1' com boa ruzão, senão 11 resLi~,ulr () juht,'mente 
pela pril',ica, com oi p.xperienciu que ~empl'" traz ul- ·lesttls cl'im.,s ri Illltorid~dO;l judicioFía. aos jUiZ"8 da 
gum ensino, vbto que, perpassalldo o tempo de conslituiçao. áqllelles qUtl fa:teul pr .. fissilo de julgar, 
tlrocinio, quando I'llderill chegai' a adquirir nu exal'. "teem todas as condições dtl capllcidade 1 ~orpfl'n
cicio de sllas íuncçõ 's alguma destrfl:l:I,desapp. re::e. de, depois dos excessos que Douve quanlo á Rcção 
Os crimes do art 12 § ,. do codigo do pro<:esso nal' dada outr'oraao juiz de Pd7.. e d"pols da reacÇ'ão 
sã.o tão illsig,,jlicantes, como parecell indicar onobre 'luanto li exce,;sÍYa das autoridades·pohciaes, agora 
semldor; o ju'gam11lllo de Laes crimes não pód) SM que se trata da razoafelc()mp(lsi~ão de fi-mar a ex
coutlat1·: a esmo. é essencÍll1 qUH ojui7. t-nha capaci c[usiva cnmuetellcia ,los verdadeIros-juizes. ouvir o 
dade; nã.o é pela simpl.'s consideração do réi) 5" nobre sCDo1dor (o Sr, barão de Muriuba) acoimar 
livr/lf slllt, que sé póde hCllitar e n'conhecer em !( de arriscadi;sima, tf.!merólria e impohtica. a con-
91Ial'1u"t: cap"?i~~d,, de julgar;, t1eye.se •• Uendel'qu., ce~tra.çãO!le t"d~s os julgfm~ntos na aut~rldadtl j.u
na lima lIopos!l;ao de (JeIHI ale SOIS me1,es do pri.ã ... d1Clllua, pcrque l,tO conbtltuu limA espeCle de dl0·. 
fl sobretud,) ,) t:stigma de uma eoodllll'lnaçilO crirni lhdura de jul~lIr, que importava um juiz sem eon-
1101, que qualqu"r in . .lividuo tem e Jeve ter o maio, traste, uma oppressao talvt'z para a sociOl1ade. » . 
interes~e, o ev.tal', e '.In toldo o ,;a;.o o direÍln de sm' O SR. SILVEIRA DA :\.}"TTA: _ E' verdade. 
regular e jUSli,m~nte julgado, e nunca expo,;to á ce~ . 
gueira da incapacidade O SR )IINISTRO D \ IUSTlçA:-Senbor"s, O. que cum· 

. , • , , pl'H ~ell!H'mina/' é que a autolÍ,Ja,je judidada., bem 
Ora, senhores, s~ (enoctlDd~ no que requer I? Jul c"nslltulda e co~ tod/ls as condições de rapaCidade 

~af!1e.n~,? o 1111,S ,gald~lIas que o1Terece a Du~orld/ld~ sejA a unica ~ompetente para os jul.,:amentoa Da 
JUdlclO,lIa. o J'.IIZ !lei petuJ, que tem conheclment~s parte que lhe é devida. ista é. qUolnto á apreciação 
pr~fisslOllaos. I,ltelra cap;;~1(jado, que está COOSll- das espedes ,lo f"cto e pm ,'elação ás disposições de 
!UI~O ~O'~l IOdas as condlçoes d~ bem ".xerecr estll direito p/lra a COl'mação da culpa; quanto /10 julga
Junsdlc.çao. reprl?v~lInos que se dés,e o julgumento mento dOi crimes cOIDmuns na applicação das regras 
á autorIl1ade pO~l'll I dependente do governo, e que do direito, porque em Laes crimes o julgameilto do 
nesta d~pelldencl~ )lóde ~ar levada pel,~ ml'smo zAlo facto rerto'nce 110 ju/'y: e uauto 80S crimes poli
d? servlç'l <!II poll"la, a exceder-!1c n~s J"lgament,)s. ci/les, que nilo são da alçada do jury pequenos em 
VISlo qu~ ~ao (uncções que E!Dtre SI dlSCI'oplfm; e relação nos crioons communs de G;dem SUptllÍl'r, 
tllnta uCLlvI',lad? _e cert!? "rroJo .eq''''r de sua nlltll- poré.n com glllvidade e importancin pro.,rio. c(.nvt>m 
rOla 11 ulll'lbUlçao poltl!.al pari, >el' effic.az e bem q'le dlll t, nela exdusivilluellte a faculdade do julga
d,·'s"ln'ponh~d", qUllnta ma,t.ulez" t; rt:>flexao ,rf'qu'.lr ment". porque é as que dá todas a~ seguranças do 
o \JfficlO 11,) jlilgaltol' ; ,se, pOIS, d,·cretamos. a l,!ollm'l acerlO, e imparcialidade. é a unicll competente, Não 
\J .ll,b,h.'l:lde. rl~c'Hlh,ovl'.n?O a alta COII 'I)~le','c.la !'m Vtljo nem reconheço que essll misturll de acçilo di
eX',r',Hoa, ·,0 a u ttn bUIQao, {!ohcI.d da JUllCI.Hla,; versa dilqllolla do juiz com condições proprias do 
c"mo, pelos _ mosmlls pnnt:lplos. e talv, z com m,'IS j "lglldol' pOl;sa ser requerida senão pela nt>ressi'lade 
f ,r,"a d~."~wll. cltllX~1' de r~po:dlecer qu", os juiz_es d~ h bilitar os julgadores a exerc~rl'm seu oficio, I 
d," P",z t ,.lao fóra da", condrçeos de cupaCldnde, !l~o VIsto qu .. era mUltipliClI1 os por modo queelles mes, 
d·1 r~I,OIIl:,II"'.",I:~m "d" ,mod·) n~l~u,m pal'a ,o eXt'lCICIO mu~ el(er?e~st'm "m tudo e por tlldo as allrit'uições 

eSI.l IUII',ll(~,.a", (:O,lOo_dOlxar ~e rt'Lonhecer a I naosódeJlJlg;trcomode prepal'arosjulgampntos.Mas 
eVldent? r,,~l",d~ hab,lhlaQoos plll'a julg,fT. naquelles que se chegasse ao ponto de proclamar a convenien
para ~up d'Jl~~ao nno S(It~ l'e![l~end,~, ~ no g'~l'al pja de se declinar. de plano. o exercicio dajurisdicçi.o 
se,? c~ltls P?r toda palIO S3,? elelt~s _ tJ nno pod!am dI) julgar da verdadeira autoridade judicial, corno 
deixaI de ~(1'1 enmo renun<':lar a lI<;ao da exponen- plolende o nobre seClador, o Sr.l\1uritiba, não me ra -
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rocia isto pos~ivel. Ouvi a S. Ex. com todo o resp~>ito 
que lho devo, mas sem me"convencer do ocerfo da 
sua opinião. 

DisKe mais e nobre s.snador: • A lei q11e temos, 
que ,regula ·e~ses pJ:ocessos, torna impos .. ivela se
paração que detertnina demora : isto seda prejudi
car o systema. » Já o de~larei: desde que se admtt 
tiu a appellação, praticamento reconher~eu-so ,, 
necessidade_ de escrever o processo,- para que o juiz 
ad qul'ln podessts ter inteiro conhecimento e doei 
disse. 

Se determinassemos, por exemplo, adevem ~er 
homens formados em direito» era evidP.ntemente-in
possibili tar-se a eleição. Se prescrevcssemos utenham 

-alguma pratica do fôro» dava-~e a me~m3 ·impossi
bilidade. :São é · possível estabelecerem-se- regres 
do e!lj.Jcciaes ha!liltaçõ_,:s p~ra 11 ele~çã_o ~o juiz de 
paz, e. neste sen11do fo1 que me expnm1: e um ho· 
mem a esmo. Póde-.oe discretamente confiar ás 
Ctlgas, o exerci ·i o da jurisdicção cont .. nciosa á uma 
clas~e int"ira compreh,.nd•mdo muitos f'(•ntenares 
ole indivíduos, fJUando ninguem sabA dPterminada· 
mente o que seJa ou possu S!'l" o geral r!elles ? I · _E a;ora, reEponJendo· ao nobre sen11r!or~ observll· 

re1 _qut:, se ha. vantagem PRllevantor juizes m11is ca
pazes p·•ra os JUlll;amentos com tcdas as garantias de 
regularidade e justiça. não deve 1'revalecer tãl'l alta 
C~f!Yenieü~ia e.necessi·lad~ sobre .essa prompta de
clsao do Julgamento em processo summariseimo 
em que os réos se livram soltos ?I ' 

S.· Ex. argumenta C•'m a ordem actual de cousJs 
com. a !JU&l se sup_Punha ç<.>mpativel o processo sum! 
mauss:mo,que ro1 prescnpto; ma!l, dnda a rPforma, 
outro será o proc .. sso e no rt>gulamen·.o respectivo 
elle ha de ser adquadarnente determinado E n. t ... 
V. Ez: .. que esse m~smo processo invocodo, já c di•se 
e repuo. tsve rnodtnc.çoes que a ,.rat••·a n .. cilssaria
mente poz,em ra1.ão da ndmittida áppf'lbçiio. O juiz 
de direito, par11 conhecer e deddir da appellação 
tinha n~ces·jdade de achar nos procesos todos 0 ; 
eselarectment"s, ass•m foram elles escriptos e os 
d·•poimentos das testemunhas integrnlm .. ntA 'toma 
dos : o q ro não el'a. eoxeqUJvel em um só dia. Nãu 
se faze,m o~ processos sumJ:!lllrÍ$Simos de improviso. 
como :s. Ex expoz ou supvoe; ga~tam-se dias e dias 
e '!lecessnriameute tem o desenvolvimenro que er~ 
nnstar,·uftm de que, da•la a. appeHação, podasse o j11iz 
art .9'!em ter os esclarecimentos necessarios para 
dec1ihr. 

. Por is~o rl_etermina ." const!tuição que a nomea
çao dos magtstrados seJa do cnter10 do- poder execu
tivo. parl que haja uma.esl'..olha discreta, sob_a res· 
ponsabilidade do governo qui!! a faz· no alto inte
re~se de prevêr á um dos mais importantes ramos 
do 'serviço publice; e por certo nã•1 se póde presu-
mi.- que o governo levianamente escolha urA indi
nduo, 9~e seja 11 entithese do que devêra ser, para 

·o exercJclo do carKo de semelhante ordem. · 
_s- Ex., cos.tradizendn-se, dedKTOU qull o projecto 

_ nno acaba-- com o pr ocedimf'nto officiu I nos crimes 
r•olicia•-s; mas eu leio no 11rt. 11, sc-nh lres, e não 
ha duvi.rar: u Fi<'a abolido o pr••.cedimento e:x:·•·ffi
OIIl <lo• juiz,.s fnrrnadores da culpt~,' excepto. o caso 
do ~ 4• oie•t•• artigo. » 

F·•rmad res de culpa em geral siio todns os que 
processam nn criml'l: quando se faz distin~ciia da 
formnção de c •Jpa nos crimes communs, accréscen
l~m·se o!'tas ultimas palavr11s. A~siol>l. eom1a expre.s-

E assim, Sr. -prPsidente, qu_e ~ran te inconveniente 
h~ em quQ esses processos, em vez dfl se de·~rdir.-.m 
em 48 horas, se d•·ci·tnm ••m quatro, cinco ou ma 18 
di .. s, comlanto que a decisã' t••nh11 o ~unho dnac .. r 
to, a força ~oral que ~ó pó.Je imprimir um juiz c· m 
toda a Cllpao.·Jdade de JUli!ar? Qrto prejmzo ou ,_,r8 
va~e.r•óle q•rlquer demora causar-á parte toccusad11 
l!la1s Interessada no prompto julg!lmento, quando se 
hna solta? 

O nobre senartor r.-.petiu mais de uma vez que r>u 
disser.t que o juiz de p11z era um homem ~ieito- n 
esmo. Eu não. disse, qull o juiz de pnz ''ra eleito 8 
esmo O que dl$Se fdllando em geral do juiz dA paz. 
~~ typo, ni'lo tratav11 das individua !idades, f••i: Os 
JUIZes de paz em p:erHl são homens varios ninguem 
póde dizer quem sejl\ ou p:1ssa ser o juiz de paz do 
tal e ta I C• eguezia : pódecl si' r bons, pódem ser 
má os; pódern ter a I~ urnas qua.lidddes que os recom
mend••m para o exercício d11 jurisdicção contencios11· 
mas, em rnaxirna parte, não é possível, naturalmente: 
quP os_ tenham, porque raltam-lhPs conhecimentos 
proflss•onae!l; nem se póde determinu essa 11ondr
ção. de ha.bilbação,. ainda com a refarrna da lei 
'-'~tntosral a St;JU resp9tto, IJOrque isto seria impossi
blht"r qua101 por toda 11 parttt a E>leição do juiz 
de paz. 

;•ao_g•lrAl form11ção da culpa indistinctameute se 
d·~>Jgna todo e qualquer processo 1:or cnme m;•is ou 
menos grave. O processo policial envülve formacão 
~e cu,lpa ; nil•? póoJe deix•r de ter t<sta naturr-za que 
e a substanCia do m!'smo procPsso. A formnça., da 
culpa n"s crime• communs, pmêm t~>m uma o dem 
~1/IUbd~ n~ lei q_u~ 11 distingw-1 ·da formnção da culpa 
nos <;rimos. pollclaf's : o por isso quaudo SH qu"r 
espP~J;rlmeute tratar da formno·ão iie culp11 com 
aqor~.1a or-dem de processos em que c•be r:a·onuncia 
... d1z: . a ·rorm.,ção do culp~ nos erimes c·•mmuns.» 
N"o prOJFcto, o art. 11 ucaba c11m o pr(lcedirnento 
um~u I em todo c e qualquer crime; iSIO ó patente. 

D1sse mais o nobre senadur: «Não ha razão para . 
~~dizer que ainda não 1iavendo proce<Jimer;to uffi
etal, e sendo DPce•saria a ini:·iativa do rsromotor 
publi·~· nii•i se puSS3 rt'gularmento proceder, porque. 
o ser grande e exttsnso o districto não ohstR. é notes 
r11ziio para que haj11 uma autoridade loc<sl com as 
"tt•:ibuições para proceder e julgar na rnesma lo-
calrdade. · 

E;u tinh.a obs~rvado: desde que não houver pro
~'edtrnconto offictal nos crimes policiaes. niiu haver<í 
de f_ cto pro_eedimer.to algum, a não ser caso dé 
que1xa partwul1or; o procedimento rque entendo 
deve ~era auto_ti_dade policial e:x:-·oflicio par·a I"•· primi~ 
0" crtme~ t;o~llc~at>s) não póde em geral fh:nr df'pen
dente da llllCJa hva do p1·omotorvisfo como ines crimes 
SEI rt>produz<lm; era im;.sossivf'l quo o pr••motor pu
blico attentoe vigilante fo>sf' imciando us respe~tivos 
processos; elle est:á PI'r•o~cupado por toda a comarca 
C'lm as causas de grande tmportancia que devem dta
refal-o ba!ltante. E note-se que os delictos desta es-
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p•cie, se a autoridade policial; que é sem~re a activa, 
nl'lo pruced~r rz-ofll.cio ficarão esq_u c idos. Taes crim••s 
de sua na turPZII nll•J constituem grd nd~s oft'<lnsas. 
não deixam maiores vesti~ins, e, sülvo em c.·oSO de 
capricho,· uiio silo qu~si obj~cto de queixa. l'rind 
p11lrilente para a•]u .. Ues entre os quae~ é mais cml1e
smha esta especie de delictos não ha em rP.griJ nem 
cuid·•do nem interesse de apurar a moralid~do do 
cas .. para repressão e puniçllo ; e isto quer quanto 
aos off,•nsores, .:{Uer quantp aos ót!~ndi los. Trava s" 
uma rt.xa em ·uma taverna, po;rturba.se o ~ocego. 
commett ... -~e um crime policial ; 1anto o nt!endidoo 
como o offensor, por vin de regra são igualmente m-· 
te•·e~sados em e,gueirarem-se das pesquizas ; de 
sorte que se uma auto rida te de:igente, act•va, comu 
deve Sf!r.a policial, •:ão fosse enca•·r ... ga ln de colli
gir esclarecimentos a es!O respt'Ítn, o ,,ft'erecel-os á 
autoridade compPtente, para o julgamento, este de 
facto desapparecelia~ 

Não sei se o nobre senador pela Bahia lambem 
notou,. porém outro nobre senador pela mesma pro-

vincia muitas vezes em seus apartes disse, gue a 
emenda era defictiv1, por isso que tirando a facul• 
dadt.t de julgar oos juizes de Jlaz não dav1• juizes. 
Seu horAs, ~·asmei .1e ouviri~to Pois trata-se de um

8 lei de reforma, não se reYoga a ordem de cousa 
que .existo ; e queria o nobre senador que se repe
tisse aquillo qua já está assentado na lei ~igente 
e deve continu11r? Não é 110 juiz municipal que 
cabe julg11 r flSta especie'? Nilo es11 de posse desta ju
mdicção? Que innovação é proposta a ta.l respeito ? 

Determina-se pelns emendas a reforma ou modi
ficação da lei de 3 de Dezembro a qual fica ~ubsis
tindo ··no mu1s. Entretanto a respeito dus juizes de· 
direito da éspecie do art 1°, que é creaçào nova, 
está bem determ10ado; a elles c1obe a fncYldade de 
julgar Pm todos os casos da competencia d~s juizes 
de 11 instaocia. · 

Limito·me a estas observaçi'les em respoilta ao 
nobre senador. 

rt.e--· e 
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DISCURSO 

PROFERIDO NA SESSÃO DE 5 DE JULHO OE 1871 

PELO EXM. SR. SENADOR 

CANDIDO MENDES DE ALMEIDA 

REFORIIA SUDICIARJA, 

Sr.presidento,não tinha ln tenção de tomar a palavra Com isto, Sr. presidPn'te, não tive em t"ista irrogar 
para discutir o art. 2• da referma judiciaria, potque a!menor injuria a esses tunccionarios, nem de&lulltral
a respei·.o da mate-ia deste artigo eu tinh<t jil emit- .os por qualquer outra forma; ltmitei-me a a11tignalar 
tido minha .opinião no primeiro discurso que proferi um facto, bem conhecido, e que todos os cidadios pó· 
!obre esu!l projer.to; mas, tendo 'sido chamado ao· c1em facHmente'aquilatar. Dis~e qu•' os juizes de J)'IZ 
debate por dous honrados senadores pela Babiil e não me ins~·il·avem cenftança como juizes, para lhes 
Ceará, não posso deixar de acudir ao reclamo de &~>rem conferidas as auribuiçõel que dPsPjnani os 
tão distinctos membros dest!l casa •. Assim proYo, . illustres membros da opposição, porque elles não 
Sr. presidente. 'que muito rt speito os lllustres s.ma- eram eleitos h~>je como hHviam sido no 1•rincipio da 
dores. • ao mesmo tempo dou-lhes desta fórma um creaçio da instuuiçãu, _quando a qualtdade do juiz· 
sign1il do. meu agradecimento-p"''a honra que me fi. primava sobre a de presidente rle mesas parocltil es, 
zeram, tomaqdo em consideração algtJmu palavra!i porque o juiz de paz actunlmente é um agente de
qua proferi acerca d-• ma teria do art 2• d:1 proposta. · eleições, e se esco.he ordinariamente pJ-ra esse 

Tanto o honrado senador pela Bobia como o bon-. lo~or o mais pronunciado partidil'lta, circumstancia 
rado senador pelo Ceará censuraram minhas pala- quf!,O torna incom1'ative1 com as funcções do juiz. 
vras quando· ~ratei da instituição dos juizes de paz Decle.rei além disto que de ordlllario os partidos 
naquelle discurso. escolhiam p11ra o desempenho -de tal Cllrgo, assim 

F.u, Sr. presiJente, que muito apreciei as benevo- desvirtuado, o individuo que possuía b•stao&e força 
las expressões com que trotou-me o bonrado seoa- pbysica, ,tons e J:!lagniflcos·palmões. Nilo qulz com 
dor pela B~tbia, em razão das doutrinas que susten- es·a asserção lançar sobre esses funccionar1os o-me· 
tei no -primeiro discurso que nesta casa proferi, pois nor desar. porquantoescolhem-seassim taescidatlãos 
muito prezo o juizo esclarecido de S Ex., não é)ei-- por serem os mais habilitados fiara, nas Jutaseleito
xei de. magoar-me notando que, pelo que disse no r11es, poderem defunder a sua ·autoridade, e não se 
segundo, não me fez o honrado senador a justiça de~moralisarem despidos da energia precisa para o 
que suppunha dever merocer-lbe. Pelas palnrtts desempenho das arduas funcções de que ealào. re
que daqui ouvi parecou-me que S. Ex. me accusava vestidos, e não para tl'avarem lutas de pugilato .. 
de haver deslustrado uma cJ,.sse tão importante de Todos sabem que as nossas assembléas-eleitorees 
funccionarios pub:icos, porque assign11lei um facto sil.o quasi sempre, quando os paridos se dellatem, 
que é geralmente conhecido, pois tndas as pessoiiS tumultuarias, agitadas e ruidosas; todos sabem que 
que se oceupam em observar a m81'cha dos no.sos ·o juiz de paz, pa1a .~anter a ordem, para explicar 
nogocios no paiz s~tbem perfeitamonte que o juiz de seus actos ua occas1ao, tem de fallar muit'as·vt'zes, e 
paz não é propriamente um juiz, e, rortan to, não com voz bastante elevada para se fazer uuvir, e por 
põde ser apreciado por esse prisma; e em gerar se' esta causa necessita de ter bons e fortes pulmões. 
reconhece que um tal funccionario é menos um Isto não resulta da lei, mas das ' circumet•ncias, 
juia do que um ajlente elei,oral. pois u fun~ões accessorias da preaideneia das me-

,-



sas absorveram as principaes que deviam assignnlar 
e distinguir o juiz. Os parti<.los entre nós, convem que 
o dig.,mos, niio se · di~ciplinam conl'enient••meute 
emulando na guarda e dirensão da lei; de nwneira que 
um acto tão simples,como é lançar uma lista na urna. 
não depende de tanto tumulto. agitaçã<> e ruído. 

Para evitar. se a representação de taesscenas bastaria 
que ambos ou todos os partidos se compe&wt• as~cm da 
sua missão, se disciplinas~em, m;on.Jarulo para junto 
das mesas cada um seu nd vo:zado lu o co rellgio
nario de sua plen.~ conO~tnça que exaniioassH pe· 
rante ellas se a seus co-rehgionalios se fazia ou nll.co 
justiça •. e neste sentido proceder. Mas o que é ver
dade é que não se faz isto ; não se póde entrar em 
uma assembléa parochial para votar s<'m muito 
custo e risco, .pela agglomeração de indivíduos, quP 
Yãovotar ou qu13 já votaram, e ee aggrupam em torno 
das mesas, excitando conftictos, com e!cu!!ladas vo
zerias, e tanto 'lifficultam o processo eleitoral. Se 
acaso, Sr. presidente, os partidos ~e disciplin11s~em,a 
lei seria melhor executadll e as elei~ões inspirariam 
mais confiança: os queixumes de abusos não seriam 
tantos. 

Este é o facto; comesslís assembléas tumultuarias, 
agitadas e ruidosas o ju1z de paz vê-11e obrigadc a 
,desfender, em de(eza dos actos que pratica, oa ma
nutenção da ordem, muilas palavrãs, o que lhe po
deris fazer grande mal -se o eleito, para o dosempe 
nho de semelhante cargo, não estivesse habilitado 
com suffidentes pulmõt>s. 

Exprimindo me desta sorte, Sr. presidente, não 
tenho em vista fazer a menor otrensa a uma cla~se 
de cidadãos que eu rAconheço digna de considera 
ção, mas insumciente para o d•fficil encargo d':l 
juiz. O que sustentava e z•inda sustentü é 111ue o ci· 
da•lão. tão pronunciado pelo seu partido. e por ~s\e 
facto f'SCplhido para dingir uma eleição, não era 
propriamPate o juiz. e era fOb 11 condiçilo de ju.z 

·que eu considerava A instituição dos ju&zf·S de paz, 
e lttJr eonseque11cia não poi!Eo concorrer com o meu 
voto para fll,gmentar as furJcções qne a nollre op11o· 
Fição tlese.ia dar a e~ses funccionario$, porque não 
tenho fé que os ridadãos assim eleitos as desempe• 
nhem bem e satisfatoria·mente. . 

E maravilha. Sr. presidente, que a nobre oppo· 
sição, esforç•ndo-se tanto para estabelecer e radio·ar 
o principio da incompatibilidade dos juizes. para 
que tenhamos bon~ magistrndos, não tuma$se em 
consideração as razões que eu produzi, que tinham 
por fim o mesmo resultado p11ra sus,ent~tr. de um 
modo Pronunciado, essa instituição, que da fórma 
porque hoje ·l!e acha organisada, não podia desem
penhar convenientemente as f11ncções importantes 
da judicatura. Pelo menos era e a1nda e essa a mi· 
nha opiniao. pois não se achava colloc&Ufa essa ma 
gistratura no ponto conveniente para satisfazer .~os 
interesses tia nossa socledade. · 

V. Ex , Sr .. presidente, s;•be melhor do q••e eu 
que a constituiçao, quando ·creou juizes de piiZ, t"ve 
em vista as instituiçóe~ francezas. O juiz dt~ paz in 
glez é cousa mui differfln~e. é o funccionario dn 
policia da locnlidade, é juiz criminaL Ent• e tanto 
quando a nossa primeira assembléa tratou de orga
nisar uma lei no rentido de desenvolver as idéas e 

as disposições da constituição Cez ~ousa mui t.liffe
rente no 1Jue ahi existe; Yotou a lN de 15 de Outu
bro de 1~2'7; c1·eou um juiz de paz com ~ttribuições, 
quer da instituição fra nceza, quer da· HJglez~ ; fAz 
uma mistura,' e esta mistura foi subindo de ponto 
que chegou ~o estado que sa-bemos, ~m nsta do ~o
•ligo do processo e dis~osiçõAS rela~tvas ã es;a m
stituição. O legislador brasile~ro Co1 sobrecarregan· 
•lo-a de atlribuições estranhas á sua índole, tl>n•lo 
~té os juizr.•s de puz a bem inconvenier.te de preaidir 
eleições,. o que inteira•• ente desvirtuou a. 

Por este osboço, Sr. presidente, vê-se_ que era 
uma instituicão toda nova, que se creava; nao repro 
duzm-se o pen~amento da eonstituição; ~ão s~gu~u
S'l nem a lej:~istação franceza, nem a legtslaçao.·m
glez!l; foi uma mistu1·a de ambas; accrescenlando-se 
ainda a pre$Ueocia de eleiçõea, que afinal tornou-se 
o seu principal earacteristico. 

Or;•, qu::ndo taes {tlnccionarios círam simplea
mPnte j 1Jizes conciliador~:s, comprehendo que se lhes 
désse a attribuiçãó lle prestdir eleições, porque . en
tr11varn ahi eomo juizes conciliadora~, razão que. a 
experiencia veio depois demonstrar a ur:procedencta; 
QJas depois que se accumularam a essas cutras 
f~ncçõe~. a. instiluição desnaturou-se,. n~o ftc~u o 
Cidadão eleuo como outr'ora o mesmo JUIZ Fo1 por 
isto que, quando se publicaram o: éodigo d~ p~OC!'B_!!O 
e outras leis com esses accresctmos, a tnstttutçao 
não deu o proveito que' era.- de esperar. ~od_os teem 
recouheCldO, tanto os membros da ma1ona como 
os da 1ninoria, que essa instit.Jição, entre ~ data da 
promulgação do codigo do pr• cesso e a le1 de 3 de 
Dezembro, não produzia beDeflcio algum ao paiz ••• 

() Sa. SILVElRA LÕBO :-Não apoiado 

I) Sa. l\IEN»tts DE ALMII:IDA:- ... ou os que se deve. 
ra esperar. Eu tenho uiiVÍtiO a memllros da minoria 
snt\tentarem qne o jnizado de puz dentro de•se pe
ríodo ni\o satisfE'Z an que se esper,-.va, nneran•lo-se
l"e com tantas funeçoes incompativcis. Nó~ temos 
esMO agra experienci•: o ju:z de paz não pôde des
empenhar bem o papel que se desejava. 

Depois. a lei de 3 de nezombro cerceou-lhe~ as 
nttribuições do n. 2 doart. 12 §7• do me1.1mo ced1gu, 
e e~sa magistratura se acha no estado em que boje 
a vêmos, isto é. um eargo mais et .. itoral e pnlicial 
que judiciArio, pois o que era propri&Ple'!te a P.arte 
judiciaria mliÍ!I im.portante de s~a~ funcçlles f •1 ·lhe 
retirada, e confenda a outros JUizes. e por ora o 
paiz, parece"me, nio.l perdeu.cou~a de valor · 

A twbre apposição sustenta que isto não é bom; 
niio 13Stou muno lon~~:e de recl'nhecel-o tamllem, por
que o juiz uã/) tem sido ~ai~ i !li~; m~s. digo, p•ra 
que acerescentar a uma 1nst1tUlÇ8!:' v&CJftda nova.s ou 
as antigas funcções que ella nao pó~e perfell!l e 
convenientemente desempenhar? Haven<t um pe11go 
se assim se praticasse. 

Sr. president"'. se o carg•\ de juit. de paz, q~e eu 
acho tão impo• ta ate, fos~ melhor comprehendldO _e 
bem definidas suas funcçoes. certamente que o pa1z 
ganharia muito• l\las as eircum~tancias são mui 
dift'ore11te!. 
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E, Sr. proaideonte, proceder-se da tórma porque · oleitaral que ju·Jiciario, procúrava.;.se um homem,· · 
quer a honrada oppoaiçio, vohando-se pura o sim- um cidadão adaptado para__ exercei-o, mas o elello 
pies menta ao antigo systema, niio vejo que d'ah1 ·na o era Juiz; desejava e ainda desejo a instituição, 
resulte bPneficio ai guru. Sustentai e sustento ainda rnas 11e UIQa fór ma conveniente, como e lia póde· 
que ê melhor ficar no eatado em que estamos, até stJrvir aos intere~>aes do paiz. 
que po~samos lirganisar essa institui"ão de uma ma- Acr:usou-me o nubre senador pela Bahh (o Sr. Z•4 
neira sérra e utilao Estado. carias) de ir procurar bulha em qurstão individual, 

O ju<z de pa:~: frarrcez~ V. Ex. Sr. presidente,· co porque tive de explicar uma expressão proferida pelo 
nhece muito bem, ó.juiz de paz de conciliaçiia e ap- honra 10 Sr. ministro da jus&1ça. E' um p···ccado de 
plica-se aómente a decidir questões civei~; o juiz de que me accu~a sem razio alguma o nob.ro senador· 
paz ín~elez é, pelo contrario, uma autoridade poli·· o honrad•• mi•1istro, 9ua'!do _fhllou, quandu proferi.i 
cial e c.-riminal, não tem na.la com o cível, e ch11ma aquellll exP.ressao. nao d1r1gtu-se a deter:uiHado in· 
1e juiz de p: z. porque consegue o seu fim: a paz, dividuo, foi á toda opposiçào, e disse que ella em
coro o policiamento do districto; concorre . para pre«ava contra o prujecto no debate um ardil po
cstabelecer e flrm~r a ordem· no paíz aonde admi lltic·• com_ o_pi"OP.osuo de dividir, ;~.le laoç11r a zizania 
n1stra; ê como que o subdelegado 1le freguez;a, o entre o mn~~steno e a cama~a dos ':ira. de.,ut"doa. 
homem da policia. A nossa instituição não é uma Na occas1ao, eu asseve1e1 q~:"" exprf's•ão, coo
cousa~ nem ou,ra; é sui getreris e dedica ~~~ mab damnada pelo honrado senador, não se podia repu
ás ehiíções; não se conselCU" com alia o juiz. ta r injurio>a, comquanto a palavra artlit tives~e a 

· Tend1.1 assim. Sr. presidente, em1ttido a minha significaçii~ que tinha-lhe dltdo o nobre senador, 
opinião· sobre ~ste. u~s~mpto, ,·ê-se que sou muito porque mrutas vezes era empregada em bom senti· 
dedir.ado a est<~ 1nstrtu1~o, e que ~eSAJO vêl a collo do, maxirue com o limrtativo darlo pt'lo honrado Sr.~ 
cada no ponto que recouheço o ma1s elevado e coo- mirustro da j!J:.tiça, e nes~e sentirto era bem acei· 
vllniente. tavel. Trouxe tãmbem a exemplo o emprego da pa-

Ful accusado, Sr presidente, pelos honrados Sd• llovra ··ophismu DI) sentido de paralogismo: o sopbis
nadorPs a quem já me referi, sem razão, que &<~rllo J~ll, qu~ ta~tas vezes te-nho ~uvido aqui u~ar na 

- m~nos comprebendo quanto S. Exs. JJa•> tiveram d1scu~~ao, e uma ••rgumentaça'l dolosa; o paralo· 
uma exp1e-são de conderonação uu de ~epar~ polu gismo é o arsumt-nto falso ou viciado, mas por erro 
que __ disse outro nobr~:~ senador pela B •h la. O nobre llu e .. ten,fimt!nt,, do que o proJuz. 
senador .o Sr. Saraiva dil'se ante-ho.ruem queo, ~e,, Como _poderiH, Sr. presiden~e ~er condemnado.por 
juiz de pnz tgl' iocompa_trbi is:tdo q~anto á P.resid~o- q.Jeror tirar bulha em lutas Jn•hvJduaes, disculiodó. 
cía das elei~es, será JUIZ de p:.z 11 mfluenc•·• el&Jto- t1ssa questão'! Pcsrece-me que não f•Ji justo cornigo 0 
r.al do t1isu·icto, porque essas funcçõas dão honra, llonradu _se~ador. Eu esLOil :íqui ha pouqo tempo e 
em vez do quo hoje s11cce-•e; porq1111nto essa intluen procuro Imitar os bons exemplos que veJo. Os no
cio não quer m~is exercer o cargo, e faz elt·g .. r br•. s sena olores pt~la Bahia, Ceará e P1auby trata
uni sdu agentr•,capaz de cornrnetter t •dos os exct-ssu~ uun de exphé.n expressões do bonradu senador 
que ~iio conhecidos em materi·• eleitoral I cu uãu pela 8~thia, ·:o Sr. N .bu~u. ne~ta discussão, e disso 
disse tonto; náo disse que tlsses Jogares eram pre- uao lhes resultou nPm JJOdia resultar mc.tivo para 
enchidos pelus caixdros ou agentes de inllut!nci·b reparo ou ~ensura alguma; eil procedi da mesma, 
eleitoraes da~ localidades par11 commetterem os ex- surte; e ass1m como os honrados senadores defen
cessos que se costumam praticar nas ele1ções; e dem seus amigos, éu entendi que tlim bem me era 
todavia fui mui censurado. - li~ito defe~der. os meus. imitava beiJos exemplos: 

Fui c.~ndeam1do pelos nobres senadores d.1 oppo- nao ufft'nd1 a mnguem; e desde que se usa na casa de 
sição, pí..rque dissll que não tirrha actualmente con- uma palavra, que um membro tão distinc&o como 0 
!lança ao Juiz de paz, por ser de or·dinario um ho- &I·· senador Zacoria11, diz ser injuriosa, porque, ea
mem de partido, e JJão um juiz, 1 orque cm regra tando com assento nesta casa, send•> oomo S. E:r. se
para eue Jogar niiose escolhem osindivio.1uos que de· nador do lmperio, não poderia dracutir o bom uso de 
vem estar revestidos das condições Dtlcossarias pl.IJ·a t·l expres.•ilo SPm tirar bu1ha e intrometter me em 
o cargo de juiz: discrição, inttlJitsencla, honest da- ~ue~toe~ que não me dizem respeito? Julgo que 
de, etc., ele. Pó:1o o partidado ter honesti•l"de, t- u•·sta p11rte cl Cf.lnsura quo me C•:•Z o hanrado mem
muitos sem duvida a teem, porque presam a esJitt•a bro não foi bem c.tbida. 
publira, mAs em gera I o que ·se t>bserva ? El··g«· s. _O nobre setJilllor p.-la Babia, o Sr. Nabuco, havia 
para juiz de paz um homem muit~ apa1xonaJo pela ,f:to que a lei d ... ::J de Dezembro t>riJ urna .lei que 
politica que por ella se ~:ega; u wtere>~so dvs par t~nha. C11usudo tar.tos malr>s no paiz, c;rue até por 
tidos design<l para !'S.Se. fim h~~ens t:tlbados para ~~ evllara que s.- ~usp_orrdessem as garan11as; que essa 
l•llas eloitotaf's; rn1ra na o é o JUIZ, e em afg:ms lo- meJ,d.> extrat:rd1nana durdnte o tempo do domínio 
garos, com'l já dissrJ,. nem. sempre é e>culhida a. o1e~:~ta lei nao haVIa sido ernp~egada, porque era olla 
melhor p•·ssoa da localldade. · urna suspt~usáo de gara~uas permanente, coo-

Ora, Sr. pras1dent .. , da maneira porque me pro- : '" nte. 
nunciei, e pelo que neste recinto assegurou o uubre Examinando esta pro11nstção não attontei para a 
~e nado r, o Sr. Sariliva, penso estar pl•.'namente jus- causa que o nobre seuador pela Dahia attriliuiu a 
tificado, sem ter arriscado expressão que podesso oss•J facto, olhei para o cffcilo e disse: cc Se 0 n·.bre 
desillustrar a cli\Sse dos juizos de paz do paiz; não senador pela Bnliia julga que o não so ter empre
adiantei mais seoa:o que para esse cargo, bojo mais gado a medida da suspen!làO de garantias durante 
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este tempo é um mal oriundo destM. lei. entendo. 
pelo contrario, que, se tal legislação Coi a causadora 
dest<' acuntecimento, nlio póde ~em injiAStiça a lei 
de 3 de l)ezembró ser condemna.ta; pois, asbi:n con 
siderada essa lei, I•reJ(&ziu bons l•ft,..iros porqur> 
trouxe a quietação dos espíritos no paiz o essa 
qu1etaçào, dando á actividade dos cidadãos conve
niente direcção, foi benefica em seus l'esultados, fi. 
guraodo como principal inttHesse o d" paz pu
blica. » 

Dando est1 explicacão de um argumento apresen
tado pelo honrado st:Ínudor, em que pudia en mos
trar-me pouco caridoso, faltH aos rn··us deveres de 
christão com o hónrad,, senador? Penso que, apre
ciando o far:to a1ludido pela maneira porque o fiz, 
niio podia incorrer nesta ce:l!lUra. 

A lei de 3 de Dezembro póde ser para o honra~o 
senador urn11. constante, uma permanente suspenfao 
de garantia~, o que re;t• provar; não é para miro P 

nãu tem sidn para " honrad'-'. opposição dura o~" est~~ 
me~ mos 30 annos da exi> tencia da me-ma le1. Mm
tas cousas cuncorreram p· ra o benefl··io de que tl!
rnos g 111udo, emburn S. Ex. \llo attnbua outra o•i
gem, ainda qu~ não desco~h•ç;• em parte ~·~er1· ficn 
influxo d~>sa le1 para n qult'tuçào dos e~pnltos q••e 
a•~i~nala,r.os. Essa inOuen~ia ou prepon leraucia ab-. 
soluta da lei de 3 de Dezeutbrn. em tal ac nleC&IUf'll 
to, foi h• pouco tempo recouhecida ; es~a lei tor
JlOU-se uma permantatl) ~uspensão de g-arantias de 
pois de 1868 para cá, anles não era assim ; t1nhd 
outros defeitos, não esse. 

E ;;essa occasião, Sr prcsid .. n to, fiz ainda e~ ta re 
flexão: u Como é que o nobre sen<•dor pela Bahia f(i! 
conhece que a lei de S dEl Dezembro tem m11ito mMí 
to para a allmi!•htr·açà~, da justiça~ ao mesrnn tem P•· 
llSSegura que e es>a \01 unH• su~pen~li'lt l'erman•·niP 
de garantias 'f » Pois, se essa lei, ainda ren•1n o c••
racter draconiaao qu~ hoje lhe reconhece a honrada 
opposiçào, conta em seu f~tvur b<~ns t>rnpre,.ados t•ar .• 
execut~l-a, pois, de outo·a sortll ítilO se pódo r~ons•
derar o merito que lh11 dose. briu o honrado senador 
pela 83hia, e~sa lei perd••, póde se dizer, o ~Pu máo 
caracte~. a ~;~a pavoro~a. reputaçilo, essa lei, por
tanto, nao podta ~roduztr os pessimos resultados q14e 
se lhe altribuem, não po~ia ser a perm .nente sus· 
pensão de garantias. 

O Sn. PRESIDENTE: - Peço licença a V. Ex. par" 
diz;r que me parece_qua estA se desviando da mate· 
ria do art. 2•. Nõo se póde nPste artigo fallar em 
geral •obre a le como ora hcito n•• arl 1•, e mano~ 
em assumptos ostronhos á ltli Não estamos di3cU 
tinJo o art 2•. 

O 811.. MENDES DE AL!IIEID.\: -Peràôe-rna V. Ex : 
não estou desoBo•Jec•-n•1o 4ns prec• .. itos do regi
mento, que lembra V. Ex. Mas V. Ex sab,J q11e fo• 
n•esa1o ua discu~siio de-te 'ort go que se me flwJam. 
essas censuras que contesto. 

O Sn. PRESIDENTE: ~ Acho que díscutir-Sf'l a lei 
eru geral, em todos os nrt&gos, não é possível fa· 
zer se agor11, quo só se discuto o art. 2•, 

0 SR. ~IENDBS IIB ALMIUIIA.:-Tive de defender,me. 
V. Ex. notará que estamos tratando do art. 2• que 
é relativo aos juizes de P"Z. bem como 4 alteração 
do codigo do processo qu~nto 6s lltll•!l funcções, que 
f"ram restringidhs pela lei .!e 3 de Delemllro. Ora, 
versando a discussão sobre um ponto da lei de 3 de 
Dezembro, que se preien•le reformar, creifl que posso 
embtir em geral llm jurzo sobre I'Sta lei, bem que de 
pa~sa~em. como fizer• m outros Srs. senadon•s f{ue 
·me precederam na tribuna. 

O Sa. PRESIDENTE :-Pelo regimento S. Ex. não 
póde, porque a discussão é restricta ao art. 2•. 

O Sa MENDES DE A L III Bill A. :-Trata -se, Sr. prasi
•fente, da lei de 3 de llezembro, qu~" segundo diz·o 
honr"do senador pela Bahia (o Sr. l'lllbuco), é uma 
permanente suspensao de garantias. A propo-ito do 
art. 2• sou censurado po1· haver condemnado este 
juizn; não podetei responder 110s q11e me accusam? 

Não pretenrJo fnzer um longo dist,urso; mas ne
cessito dH rtef•·nder-me. V Ex. que f. i tão benigno 
c11m os nobres senador••s que me llCcusaram, J:>llÇO
h·• que seja r.omi>{o um pouco in•lulp;ente. snu navo 
ne't" c~""• niio conheço bem o re~~:imento, e a dis
pensa de 1r•guns minutr.s para pod .. r defender-me 
11à" pt·foj udicn ni o d•·bri t". · -

Epor fim, Sr. pre-id••nt,·, deixando fU este to pico, 
já qull não p"sso dar·- lhe des ·nvolvimef!to que de
sejava. quero sempre diZf•r. e•n •;unclusão. que, se a 
lei de 3 de Pczt~mbro f,>sse nssa perwan .. nte sus
pen~ão de gnrantias, têl-o hia:n usseg•uado todos 
ns 111Bigos e alliadus dflS honrados senac1•Jres desde 
18-15 1\ 186:1.; o todavia disse rum o cont• ario, 011 
antes nurrca lhes acudiu á mente s• meihante qua
lificação, p rquE'I o fHcto não existia. · · 

Escuso têr o q•te ess"s cid;~dãns •Jisseram ta(lto 
no. parecer de JBt:• •·orno no de 1864, em que foi 
a-~ígn:Hari•> o honrado ~en~>dor pelo Piiluhy, pur
quar~t·• esse~ docun entos só por si ju~tificam o que 
HU rnsse, e amda sustento. 

'lambem fui accu~ado de haver censuurlo ao 
rn"smo u •• bre ~·ena•tor pl:'la Bahia, o Sr. Notbuco, 
por tl'r vari11do de ••1-inião na apreciação de um.s das, 
rnedidas importantes deota lei. 

Sr. presid~>nte, sou incapaz de fazer accusaçliea 
deste quila~o a memb;o algum desta casa, porqrJe 
11ão entendo que seja uma censura merecida. Quando 
um val'ão respeit,•vel, maxime nas condições de um 
senador do lrnperío, e um senador como é o honrado 
senador pela Bahia; o Sr. Nabuco, v ;o ria ou muda 
d" opinião em qualqu .. r assumrto de pol;tica, de 
lllm;ni~traçiio ou de scienda; S. Ex. que diapÕ>• de 
uma intellig••ncia tiiu r··•bust~ e de lar-go es&u,Jo d•s 
no~~as cuusas, S. Ex que, pua mi111. tt>m quali
da•l .. s que '' recomrnendam ao meu respuito o consi
deração, dev., te&· sido leva.to por boas e ponderonas 
ruzõ··S par.• t:.e;, <!esvios. Est•~ nil.o f,,i o meu 1\l'P:U
ment '· O m.,u argumento assl:'ntou em base muito 
•Jifferente. • 

Eu qu'z dizer que o nobrl'l ministro da justiça cs
~ava jusriflcll<IO cum as alt•·raçõt~s que (fiz no pro· 
Jacto, co.'Jio o pod1arn fazer os honrados senadores 
da op;·osíçií.o e o íllustre senador pela Bahi •, a quem 

. ., 



I 

I -· 
I 
I 

• 

..... -

-·5 

combatia, porquanto ji aeaouira·m ..... ama (outrina 
Hill dealustraçAo da idéa lilteral, posto que hoje 

'dl.am outra couaa; • infalliYel, como V. Ex. aabe, 
16 Deus,. a 'Irrejll e seu chefe por •li• inspirados. 

-Os homens,- por ai sós, não·; alo falliYeis; .•• 
ertanto, qaando cidadãos nas condições do iii ua 
tre aeaador o .Sr. Nabuco Yariam, o fazem com 

··riZõea' aooressanis, que justificam perfeitamente 
. o-aea procedimentl). Não é isto para aim motiYo-de 

oensura ; pelo coatrario · muita respeito f!ll ca1,1sas 
que determinaram a mud1aça. · · · 

Agora A ultima llefeza. V. Ex. Sr. presidente ha 
de permittil o i sio poucas palavras. - - . 

Eu censurei .... niio, estranhei a e~:pressio ni,o ad.
rnitt~ lançada, esc!'ipta pelo nobre senador pela 
Bah1a no seu·parecer ou Yoto separado; e esse A!lo 

.admilto, Sr. presidente, Yem tambem no topico rela
tiYo ao art. 2•. Portanto. creio ·que cabe aqui o que 
YOil dizer. Estou na ordem. . 

Estranhei, Sr presidente,- porque a txpressão pare
CIIl me, como d1sse na occasião do meu ultimo dis
curso, dictatorial: renlaYa o habito do mando. Achei 
a expressão pretencio~u, eacripta em parecer em que 
o honrado senador tratan cóm iguaes, porque,. Sr. 
pres1dénte. a exprf'ssão flão adm•tto indica que ha 
uma superioridade_ da parte do que della faz uao. 
Quem conhece um pouco e Yalor das ex_presllões de 
nossa lingua e sua synoaim.ia. nlio póde ~goorar que 
a exprauão "ão a,jmitto indica certa superioridade 

a prMmiaencia sollre a aco· d111;om- quea:a •• trata 
ou dilcute. Ã llmtttir siraiüca ilar Iieoaça, autoriA r~ 
periilittir a eatrllla ile um individue em •oaaaa re
lações ou em nossa caaa; usa d~tsta·u:presaio·a pea
soa que está collocada em um ponto emióoato. (UI 
permi~te, .. ut~riaa, facilita a outre o chegar até a ai. 

Sr. presideate, eu nio disse que· easa exproasio 
era deaabrida ; achei e ainda acho pret•acioaa·, tm
pre~rada entre i1uaes, como uma osteataçio·de aupo- · 
rioridade que eu não dà e cl.81!conh~tça entre ruem- • 
bros .de UIBI corporação·; poi, tanto o honrado aé.;;· __ · 
nador pela Bah1a como os seus .tligaos ooliesas 
membros da·comaissio de leiiBlação se acbanm 
em i1ual poaição. Não. quiz, J'Ortarato, em rtrer, · 
diriBir uma censura ao honrado seaador pela Batiia ; 
e1tranhei a formula, aão suppendo o aeu uso posai· 
Yel entre seaadore• ; mas não dis~a q11e a expresaão 
l_!ra ~esabritl•, ista é, aspera de 111ais. · . • 

Em verdade, ·Sr. presidente, iaotei I(Ue a Íllrmula 
em queatio revelan uma superioridade da p»r_te do 
honrado senador pela Babia combatendo a opiaião 
de seua collegas, e foi poa· isso que caúsõu-ma ispe~ 
ci!), e1tranhet-a. Tabe7. esteja •m erro. 

Tendo dado. estas exolicaçõea, Sr. presidente, 
peço ao senado • a V. Ei. desc11lpa !lle faltei ao re-· 
gimento a aos preceitos de V .. Ex. ·Estou. aempra 
prom,t~to a ouvir e respeitar suas adverteocias; co· 
nheço pouco o regimento e penso que as tenho res· 
peitado até hoje. · · -,-

~· 
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DISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 7 ·DE JULHO. DE f871' 

~ PELÓ EXM. SR. CONSELHEIRO . . 
li'RANC!IC~ DI i?AiTLA NI~RI!Íl!U.l& ·eu~.TltC LOIA!O 

JlEFORM'A lUDICIARIA. . 
' . I 

'::lt'. pre·itlente, principio f•zendo u;u re- ·posiçãó dn emenda que reduz a competencia em tal 
querimento a V. Ex. para que mantenha C(lm ener- assumpto ao juiz municiJ!a}: S. Ex.·c;hegou a flg•1rar 
gia a ordem regimental na discussão desta lei im- com n maior incorivenie~gt. .. o. juiz m. unicipAl, como · 
portante. Em cad.l artigo . ratu se restrictamente da certo burro sobre o. qÜal~:se lançavn' carga 'incom~ · 
mataria delle. gssa continuada divagaÇão sobro 1 ortavel! Sr. presidente, a· verdadH é que S. Ex. não 
qualCJuer assumpto em ~eral, como. acabou de fazer att~ndeu, ou não qutz·11ttender, para as prov.ideri:.. 
o nobre ·senadur o Sr·. Za· a rias. qne me llntecPdeu cias que !'e i.1cluem na. emenda, emquanto prop&~ 
e a quem vou responder, eternisará esta discussão e que o juiz munici.pal seja ~xclusivo .em· P,rover a 
Ferá impossível C• ncluil-a. ' formação da culpa il prunnnct11r, S. Ex. nli.l.!. atten-

. O SR Z"c"RIAS·-V. El!;. não disse isto quaudo deu t•ara outras disposições da emenda que sllo·cor-
flillou o Sr. ~arão ·das Tres Bart·as. ro:~lativas a este p~nto: nilo viu senão sinKularmente 

O SI\. lliNISTRO DA ;rusrrçA:-Além das mat>~rias 11juiz municipal; nãn anendeu que este tinha tres sup
q11e se comprehend• m na totalidade dM arti~os, plentes ~tos quaes eram aadas attribuições de canti
S. Ex. ent~ou ainda na qunRtao dn eleme11to.' servil, . nuamente cooperar com o juiz.muni~ipalna formação · 
e se a estA respeito estava fóra da mate• ia rm d1~cus- da culpa até a pronuncia' exclusivamente; é BSsiltJ · 
são. creio· .que ainda estava m .. is fóra das conve- que o elemento. mugistrarlo. foiconstituido com o dGS· 
nienci11s qiJ:Indn S. F.x apresentou o illu~tre Sr. pr•- envolvimento que l't··· de mister para esta attribui
.sldeale,do con~elho como o autor do paTecer d~ ri- ção de su11 coropctencia qu" verdadeiramente e ju._ 

. lustre eom~issiio esperial da cam111'"' dos deputados, diciaria. Se o juizaJo municipal teve tal desenvol
sobre o prC>JtlCto do elemento servil. mento, não é ~c.,bre o juiz municipal. singular que 

Não lira dado por tal modo d.esacatar a illustre cahiu t::~do pcm do de~IUD!Jenho do vasto trdb.nlhQ da 
commi~são da cam~ra dos Srs. dAputado~ 11 quem fni fermação da culpa; ellc tem por auxiliares tres 
encarregado o .trabalho qui:' tão bem deFE~mpenhou; supplentes que não sãc~ heterogeneos, .porém soli
e nem er11 conforme que ligehamente S. Ex, entras darios quanto á Cllpacir:lade e com potencia de exer-' 
l!lfl a~~im tlm uma apreci~ção como fez do pareCPr. cer 11 judicillria attrJbui<;ão, visto como ,·siió ins-' · 
lançan·Jo-lhe a~per~ã.:> od•osa " Jl•'r modo que real- t.ituidos até para snblltitui:em completamente a ju
m!lnte não sei cnmo podi~ c•hPr isto nos est.ylos d11 ri~dicção do m•Jsmo juiz munictpal. c a!'sim perfeitll· 
l'..&llll, sagún•to o regimento quo nos t'eíCtl e cuja ob· mente habilitados p!t ra substituir e 'TI parte, como 
servancia ~aquei1 O. seja gUürdada, t:Omo rumpre no todo da forma~ão lia culpa. . . 
~empre, e amda ruat~ agora pelas altHs conveniP.n- Senbo·re~. a nf!cessidade da rPformn da lei de 3 de 
cias e especial ottençito que d<Jve presidir a tão im· Dezembro era e é pelo la<lo liberal. pr~l11mada pri,.;.. 
portante dtscnssão. Dito isto tom fórrn~ de protf!s- cipalmcnto ew r~>ziio do excesso das attribt.ições da· 
to. faço o 'men rt•qnerimeoto a V. Ex., ~r presi- policia : e pois entcnd•m·se q•re tudo quantQ fosse 
dent".!. esperando deferimento. . attribuiçao de julgar deyia ser deli a· retirado, .e res.-

0 :;a, PRESIDENTE:- Devo dizer ao senado que tituido a z;uto idade j••l~adorll eonstituida coll\ plena 
qualquer senndor •em o dir·uito de chamará ord••m cápacid11de e idoneid•~e para bem rlesempenllnl o. 
u or~dor que julga que não tr.ata d11 n•ateria em dis- Chn~~:nu-se a um a'r.côrdo para, essa reforma da lei· de 
·c·ussão, mas dei outra estranha. O mesmo direito 3 de D.Jzembro. 
que . tem o pr·esidente tem qualqutJr dos sem.,Jores 
chamando á ordem o orador. Neste caso o presidente 
decide se o orador está na ordem; e da Eua decisão 
ha recurso para o fenado. . 

O Sa. MINISTRO DA. .JUSTIÇA: -Perdôe-me; V.· Ex 
tem sempre .um díroito mais qu<~liflcado. · 

0 SR. PRRSIDRNTE :.,-Isto não sni. 
\ 0 Sn. MINISTRO DA. JUSTIÇo\ :-Nós O r!ICOnhece

mos desde que V. Ex. occupa e tão dignamente esta 
cadeira. 

O Sn. PtuistDE:'iTE : - PoJo regimento l)ll11lqucr 
dos scnadot·.es tem u rlirdto de eham:1r á ordem 
outro senador, r.omo tcem o presidente. 

O Sn. MINISTRO DA JtJSTJÇ" :-Pa~so agora a trotar 
da materia em discu~são. 
· S. Ex;. e!ll rebção ao artigo que se ditir.ute, cen
sur~ prmmpalmente 11 lacuna que nota para a exe
cuçao dos trabalhos da formação da culpa na di~-

Por ventura podiam esperar os nobres senadÕro1s 
que o lado c .. nservRdor se prestasse· a uma t·eforma 
radical, em contradicção aos princípios· que sempre 
sustentou e professa ? 
_A que ilutori•lade deviam p,ertencer as aUribui

Ç~ll:ts, que. s? cen~urava que foss~m peculio ~a poli
cta: li O~< Jutzes ·'e paz, sem duvtda, menos tdoncos, 
mPnos capaz<~s de bem .as desempenhar? 
. Não. pot' CP. r to; a composição possível, n ~nece~!'a

l'JD o con,·en•onte, conforme aos verdadeiros princi
pias qnn devem dominar nesta reforma, . é que a 

11 attribuiçiio do julgnmentp pertença exclusivà
rnen!e â autoridade judicillt'ÍII, .competente e capaz, 
11 umca capaz de bem desempenhai-a. • 

.Orl!, •enhores, quanto ás localidades, para que 
prmc1palmente chamAm a attençii.o os illustres RA

Padores que impugnam as emendas, requerem elles 

·I·. 

;.: 
'h' 
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que se suppr" a lacuna de niio haver autoridade. ne
cessariamenle residcnt9 em •·11da fr·t•gue~ia para 
••umprir o que tnnto imporia logo; eJtecutar. :a. Cor· 
mação da culpa: excluem as autoodlldt•s P"hc1ues, 
., pretendem _que ·lhes. surcedaw os juizes de paz. 
visto que silo residentes nus me~mns fr••guoJzias. Se 
o simples facto de residencia local tive~so valor para 
fix·•r a compet~ncia, pu r certo as autoridades policiaes 
aind 1 melhor se .recommendavam para continua r nn 
posse da f~r.•1ldade de process •r e f•)rmar culpa 
nos crimes communs. '"''"-se. n illustre commis~ão 
-propõe que sPja r'lCúrmada a lei de 3 de Dt•zem
bro em quant 1 dá cornpetencia ;Í autoridade ,,._,. 

.licial" ·para o pro•!osso d•1 forma~o d,, culp3 
nos crrmes Cc'mmuns,- é (Wrq11e s6 reconhece na 
tuloridade judiciariA a idoneid:~d•i de bem des · 
ernpenhar esh attribuição propria do seu c •rgo; e 
é evidente que menos podi11 reconhecer nos juizes 
de paz capacidade para o exercicio dest1 attritiuiçilo 
tio que nas autoridades pnliciaes de 'lue declina. 
E' portanto o elemento, magistrado, que t<::m as pre
cisos condições e de,·ia ser preferido de eonformi
da·te a tr:dus os prin.::ipios; e as emf'ndas regulam
lhe o exerci cio ~·or modo, t ·nt.o quanto era po,;sivel, 
satisCactorio o inconte3tave!mente, sem fallar nn 
regularidade constitucional. mais vantajoso do que 
se fos~e entregue 11 os juizes de paz. 

nada oa cabaç11 do t•~rmo, vá ao .togar com presteza 
formnr tt culpa, se n Cl!SO é de impnrranci", ou que 
vAnham us testemunhas ú cabeça do termo, sendo 
em ger·., I os tennos ron>a•Jos. (em que é exeq.uivel e 
,wssiv.el s.;orviço regular d~ administração •Ja justiça) 
(la limita da ex1encão; Je qualquP.r f.'Xtrema para o 
centro núnca ha teoinanha dJstanci:t que gere dJfficul
dadés quant(l mais imltussibilidade de trarH!porte I 

Em todo caso, Sr. pres1donte, qu:rndo se désse· 
H , a ctifficuld~rde, um embaraço, e C•·rta inconve
ni~ncia, que é s6 filha da natureza das cousas do 
n•;s~o raiz e não do syFtema ~dopt11d0, pre,·alece· · 
riól mui lo sobre semelh11nte difficuld11de à ,vantagem 
de se mAihorar e regulal'isar este ~erviço, sendo en
tregue exclusivamenre á auturidade cornp~tente, á 
rrue t~m proffcie,Jcia, á que é ca r•· z de Vflrdtl.deira 
responsa t.ilidade, porque não I h e fovorece.esta escueu 
•tue sempre :.coberta 9 indiviJuo íne:xpPriente e in
capaz, 1mantlo ~ar:rifica as~umin~o o- ex«"rcicio dt' 
uma tarefa para ello impossível; !!Uperiorou a abrigo 
da respomabili,latle moral, n'io lhe alcança· a legal, 
vi~to C•'mo ltldos reconhec,.m que lhe era impossí
vel deixai' do errar por f~lta de habilit .. çõea. 

Dá se por inflllivel a msidencia d.Js tres supplen
tes activos, competentes e idoneos para coadjuvação 
do juiz municip.1t concentr.:~da na cabeça do termo, 
e fóra do Blcance do podllrem Alies .•cudir aos pon· 
tos mais rumo tos; é supposição gratuita : o que ve,Ja 
que nãn possam ter residencia em·al::1;amas das fre
"uezias? F. em todo o caso quo facilmente a ellus 
se dirijam ? 

E quanto ás outras medidas 'J:lJe contém as emen
das, não tendem a pl'<•V"r o serviço tanto quanto 
possivel. superando as difficuldade• praticas' que nã 
saltam do systema do projecto, po1'1'lm que são filh rs 
das circumstancias do pa1z 'I E sendo est:~s difficul 
dadas prnprias das c1rcumetancias naturaes não sub· 
si~rem Hf'mpre com qualquer ordem ou systema ? 
Que regul«ridade de serviço etrectivo púde haver, ou 
sej11 pela ac.Jto autorisada da polici;~, ou seja pelas 
dos .iuizes de pRz, em termos qun ns nobres s•.m~ a o
res figurnru cnm a extensão de 100 a 200 leguus '!I 

As msis efficaze~ providenmas subsistem e foram 
tomadRs •:om a or~ani,ação dn aut.,ridade policia I 
pela lei de 3 d•~ Dez-JmbJ'O; e embora deixe de ser 
a formadora da culpa. fica .na posse daquillo que 
lhe era de nlltural int~umbencia : colligi•· todos os 
esclarecimentos, formar auto de corpo de delicio, 
investigar do caso e t()das as suas circumstaucias, 
proceder a iaquel'ito policial, -podendo t•U vir .teste
munhas e romer.tendo o instrumento do inquerito ao 
promotor publico para ininiar a accu:sacào. A~sim 
desde logo ha em-cada lncalidad•J qut>m tr·nte de in
vestigar do facto criminoso e coltigir-lhe todos os 
esclarecimentos predispondo us dados necessarios 
para o xegular procL'SSu da f.rrmação da culpa. 

E que grande incon.venient>J ou embaraço ha ern 
que o juiz municipal ou q~talqner dos substitutos do 
juiz municipal que esteja em Ioga r mais uzado, por· 
que a sua n•spectiva juris.Jicção não está determi-

Se ha fundament" no clamor levantado ~~ o 
exercício da autnridada policial ; se màloí :haveria 
no toc:1 n te ao>J juizes de poz, recon heça-110~ :110e." era 
este o meio qu ·, por todos os princípios e. ·ineonteil" 
ta veis c c nvenie .. cills, devia ser ad ·•ptailo, :;"e· o foi' 
com discrdo desenv. lviment<• fl adcqríàdll: próvi· 
dencias pBI'a o serviço ser re~ulrnmente, e 'coínpe• 
tentemente de~empenh,·to quanto póde ser •. · ·. ' 

O nobre s<mndor, argun1entando com ail dlsJÍosi .. 
çõ~s da l••i ~te 3 de DezembrO, rundan :!~se nàllas 
como <cm terreno solido, ponto de apoio ,.:ae vigor,· 
S~;>guramente peh Sabedo)fia com que foi- combinada 
a tão praguejada lei; discrPpando da lu)guagem que 
tantas vezes t~JD Sl'adn ainda durante a discussito do 
projecto nf's~e recinto, •ii~se: « Segundo· a lei de :-J 
•le Dezf'mbro nom ao chefe de policia, a mais IJUali
ficada autorLladt> policial er.~ da(IO dirigir a forma· 
çã<"~- da culp~ olle mesmo a longas· distltncõas, "Córa 
d•) I• gar c rn que tem residencia, porque é nf'cessnrio 
que o formaJor d~t culpa esteja -pre.senle, iuVt.lStigue 
do casn, e rnstege todos os v· stigios. l> Orn. Sr. pre 
sid•mtP, n qno adduziu o nobre senador, elle mesmo' 
IC'go reduziu ~~~ Jevidas prc>pol'ções, não podia· 
ter applicação para o casó; S• Ex., reconheeeu que 
a ci1 cumscripção da jurisdicção do chefe do policia, 
abrangendo urna provin-::ia inteira, não podia ser o 
"rdinario distri•·to.,.ctivo pnra a formação da culpa 
pelo chPfe de policia ·~om assento na capital, e per· 
manecendo nella; •JUe não eru rt>gt!la•· fazer vro
cessos em long11s· rlist;rncias; que nem seria 1sso 
exequivd, aindn que umo re,Jc de teleg•·apbos elec
tricos cobti~se toda a provin~ia; porqun n11 forma
ção dos processos cl'iminaes, ha cousos que Pão de 
tal n~tureza reservadas l' proprws, q'ue nilo podem 
ser communkadns " outrem nem delegadas. 

Disso uão se p6de tirar argumento contra o sys
tenJII que encerra-se nas emenda~. em que a auto ri· 
d,qde municipal é desenvolvida por modo que não é 
s6 o juiz municipHI. m~s ainda tres suppleptes com
petente~ do mesm(l j ui 1 municipal habilitados par a 
o exercício da mesma jurisdicr.ào cm cada termo, 
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E quando, senhores, é sab!do quo tem sido progres
sivamente rcdu:dJ;~ a cirçumscripção Jus ~"rrnoq,' 
de &orte que elle~ já estão tão rodo1Z1dos, por mfll· 
tiplicados, que é dimcil ~char uru .villarejo com aJ..,. 
I'{Uma.população que não •e Prija em,vill.• ou cid.odo, 
11endo logo creado tfinno judidario. Ninguem o 
desconhece; e !le nas circuínstancía~ dJdas do re
gímen da Jefde 3 de Dezembro em que não havia a 
mesma necessidade"~ c Jnvenieucia dtJ se muhipli 
c9rem os ter·mos, u pendor tem sido~Pste, está vrs1o 
que C•.•herentemente tamllem se crearão termos 
quando houverem element1's e conveniencias do 
serviço· publico. . 

d~a~ coa~r~~;veuções e. dos érim~• policiae1 · sãó da 
cumpctearcra ·da poliCia ": e exprobra~a~e porque 
entendi e 11111tento que o julgamento das infràcçoea 
dos.termos de.aegura~Ç.t e b.e~ viyer d..sv:e.m per-
tencer â .. meama. a.utorufade ~11J1ciana, retirados da 
policiil :·em.contr<~dlcção S. Ex. elamava que era um 
esbulho que ·se f11Z1a as a ttrib•.1içõe!l naturaes da pe-
licill, e que com istol &tl prejudic •• va o serviço. · 

Portanto, senhora~. é . dilllcil ~ se uão impossível 
e~capar a censurai que. çontr~dictorian1ente caem :·,.,1 
de 1od11s 011 l~dos: não;.b'a ., mister- frt'ande esforço · .·" 
para repel:il-as: mais tsmbeanlhs reciprocaD)eJlte . · .·: * 
se~~~~~~:· e enteado. ~~/=; ·faculdade de 'j~{~(r: -'<ii · .. E a ver·dade é, Sr. prosidonte, que no pre:;llnte já 

os.ter·rnos povoados são de circuq:~scríção restrict11. 
Aqui na província do Rio de J · noiro niw se póde, no 
maior, por exemplu, no d~ Campos, que compre
h:eude a cidade de~te nome, tirar uma di.•;,{onal de 
ma.is de dez ou doze Je,.:uas em: todú elle O de Ni· 
therohy; ,que alá constitol~ uma comarcH, não tem, 
partinolü se do liUoral á parte mais extr·ema do inte-
rior, ta:voz··mais'de seis a sete kguas. · 

Ora, &1!Ddo a&l'im, bem vê V. Ex. que attenua-se 
muito a .c:ibj_ecção que Fe fun•i.l na diiDculdade das 
communic,•çoes, po v~xame das testemunll~s obri

... sad._t· ... ~;v ... irquand~ chamadas. p~rque.até em regra 
· qualqj;[er élos substitutos q11e est•·Jil mats ao alcance 
-pndiri·'li ào Jogar. Se "m c11da ·&ermo pelo menos 
.ba qua&rQ niagistrados habilitados para esse trll· 
balho. ·da· 'formaçi.lo dH culpa, póde-se com razão 
dizerJqutr ha .uma lacuna que dAve ser !lupprrda: 
qiae,.rilo :.1!4 . meios proporci!Jnados ao desemp~nhf! 
desae•erv1ço!. E. senh,res. se por este modo na o e 
exequttel esse· ~e r viço, que s!3gur~ ~_J~ent~ é _da com
ue\encl.a .··exclusiVa da autortdade JUd!ctarla. cumo 
figuraes ',IJIJ9 possa ser realisa~o Y Entregando o a 
um pessoal improficiente, inerte, irresponsavel de 
fac&o .e . incapaz! 

Disse o nobre senador: « O projecto da camara· 
suppriu esJ.a lacun~, providenciara de modo que 
não se sofl'resse pela negaç•.o do seniço, nesta parte 
criminal, p·•rque llntregava li autoridade policial da 
localidade a formuçilo ày culpa at•i 11 excfu~iva pro
nuncia».: e uJsto o uubro sonadur locbi•VII grande 
superioridade s 'bre fJ systema que se cncenG n11s 
emendas. Ora, Sr. presidente, bssta 11 pontar para o 
clamot• pela reforma da lei de 3 do Dczembrn, por 
causa do excesso do podo>t" da autnridade policial, 
principalmente exercido quanto á formaçiw du 
culpa, para que se l'el~onheça a contradicção em que 
cahiu o nobre senado•·, contradicçã,, t~nto maior 
quanto do.lpois o nobre seuador trouxe a dís
tincçào que havia a fazer-se entre fo!'mação da 
culpa, que elle dizia que or.~ o~sencialmento de 
jurisdicçã•J, e os processos policiaes, que elle s11stou· 
tou, Sr. presidente, que eram da cumpetencia da 
policiu, esqueci to de que ha pouco t:lntosepronun
ciou •on tr;l o a'r·t. 2° em que sómen te se Java á au
toridade policial a formnçii" do processo policiaU I 
S. Fx. não sú sustentou como tnsisLiu, e e" tão notei 
que da parte de sous illustres collegas havia •:omo 
que certa apparcncia de espanto, quaudo S. Ex:. 
muito clara e p.,sitivl'mento disse: "O julgamento 

deve sor· •·xclusive !las. autoridadAs judiciarias;,'efil~ · ·.J 
da mesmo quanto th rnfa·ll cçõe;; dus termos de segu·- .. J 
rança e beiLJ VlVer. CP.nsuram os nobres seaaaoras r· .. ·· .·.·.'.-•. JJ.' 
de um lado, que é dt:fec.tiva a autorida.de judiciaria 
que não póde ser tão mut!plicada 110 pai:líi que de 
per si baste para todos os. juJgameutos: e o nobre . . , 
senador (o Sr. Zacarias) ospeci~lmeote oppõe, que · :.··~ [ 
c<.~metter á au&oti •ade judiciaria, o julgamento .das 
infracções dos termos Je segurança e bem viver, e. /' , 
ainda em geral dos crimes da parte 4• ·dó codigo cri~ . ·. · ''j'~; 
nnnal é despojar a policia de suas faculdades natu~ ·. ~.'. ~ 
raes, que tem como puli .. ia punitiva, com jurisdic- ·-: ·,{~ 
çáo de processa r e jul-gar tf os crimes, jurisdicção qn.e .. ·j![': 
devo ter-11ara poder desemp~nbar· com elllcacia suas · ,,,,,. 
attribuiçõesl Se, reconhecenlo porém a ne.tessidade _·. ". '/[M 
que ha do mister da policia para o preparo des pro- ~ 
cessos de crrmes policiaes, d!lquillo que é mesmc> · '. !·.:" 
officio de policia, porém limitada mente a eolligir·os .'- - ·.J)r ... l.·•.-.. ·.:.'. 
esclarecrmentos e formar o processo para ser ·sujeito~ ~f 

~:b~~:i~:~:J~~~:~o!iio;a:.Ud~i!ti~~c:;m~~~=:~i:' 3:· ~ -.· ~/f,j; .. jjl 
policia qu~:: de11ta arte torna-s~ o a•·bitro da decisão · · · · ;IW 
porque quem f ,z o processo deterrnina o julgamento · ;t! ,;! 
que é couclusão obdgada. E o nobre senador .a quem .'(í.)

1
' 

respondo sobresae nesta mesm.1 censura esquecido /''"' 
d~ sua polici" punitiva com faculdade dejulgartode• '. ... 1(:;q 
~~scf!~r!!n~i~~a;~~a~~:c:s•b!~~r~~~ :s~!!!:d~ç:: ·· •· <; · .·;r:):~Jii 
signa como razão valiosa a prosteza com que·de'fe · '· '• • :j~~,~~. 
ser expedido n JUlgamento. ' . . ., · · ~ 

Mas, Sr. presidente, haverá razão de dizer-se .que · · ·. ~·~·.j···j\1 a índole e natureza. desses crimes de pouca mo•• h• ; 
porém, suj,.itos ás panos qne não devem ser im· · ~ 

la - t d o • ' .. %' 
r:~d:de~e!age~~~li: ~ais s~::!r:~~·~~u:~~~o~i~:~:;. o~~]~· t 

-exija esu presteza, e que a ella se s~crifique tudo ir·;! ..:.li:. 
quanto possa melhorar e g:Lr:lntír o ;r certado.julga- >·.·.! ' ' u.· 
manto? Para que se ·recl'loh:eÇa que la l prestez11 não ' ·,_ ·· ; 
é condição esse•lciJ! rios te assumpto, basta consi- I. '·

1
.· ·.--.lijj. 

derar que os réos de taP.s_ criuia• se livram soUos. .);: ··
1
fL 

não soffrem vexame, pódem. eiperar alguns dias ·)f-
1
'''. 1( 

rnai~, e po11 cc•rto o esperarão com satisfação • :F: -I~ 
':fUlllldo com Jsto lhes.vem a segurança de ter um !UÍZ .:I .. , · I' 
mais capaz, mais garantidor da juSJiça, e portanto · . :· .. · ~~ 
da protc•cçào, de sua innoceucia. Porém, Sr. prllsi- · ·" ·- "l!li< 
di! me, nem é proceJen•'e semelhante ra:.oão aindll :i'· '!(~i 
quanto a rapidez da decis~o :-a tutoridade judi- ·':i · :1~ 
ciaria com u mesma presteza podqrá expedit-a. :: ;;;)~ 
pot·érl_l, ~om o_utra competencia e prcstiiio. . "tU· .. <I.' 

lnsJstlu lDUJto o nobre sena'ior llm dizer que baVIa ::{ 
. :r:.::· 

.. , 
I , ~ 
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O}ontradicçilo emquin1to aos pequenos delicto1; nos 
de .P.roce11so ,P·'Iictal suppris-s~ a lacuna dando. á /lU 
tor1da•le pohc,al a competen•:la de preparar o pro 
cesso·; eotrela_nto que, quanto aos crillie.s commuos 
nada era nr_ov1d0 11 .rllspetto da f•>rmação da culpa 
Já demonstr..,i, Sr. prestdent<>, que a autoridad<' judi
cial con11títuida é a competente e bastant~ com todo> 
os meios de •cção, visto q11e é quadruplicada, pelo 
menos, em cada tet·mo pua o serviço da formação 

. da culpa: o juiz muuicipnl e os seus trea supplentes 
directamente são os encarregados do contiuuo exer
cício da jurisdicção da formi,çàn da·culpa; consti
tuindo um pessoal maia ca11:1z r.ara 11 prompt11 exp~
diçllo. dos processos,. ma•s faci mente o execu1arão. 
Se maior e povoado fôr o terrno, havendo mais de 
uma vara municipnl, duplicado será o pessoal auto
risada ; e se, porém, fôr de prodígios:~ extensão de 
centt>naros de Jeguas, é manifesto que nem póde ser 
povoado, nem de qualquer medo era p•ISSlvel em 

. taes circumstanci .. s •·egular administração da jus
tiç~t •. 

julga e condell,lna ?Não ficará a acção da policia usim 
maig'de~embaraçada; mais prOJ>ria,p6rll aer deaem
pellh:oda com to!ln o vigor, com t.?da a actividade; e 
na, ~ou11 esphera, não sujAi tos oa re~pectivos agunte1 
á tamanha ret!ponsabilida•le, e a tii.u fac~is imputa
çõea ot1io~11s? E nao ha com o jul~amento <lo ma
gistrado mai~;~r segurançu n11s decisões, maior forta 
moral. emftm, V!ll"lladeiras sentenças quejuetamente 
condem uem ou absol•u ru ? :~·: 

Sr. presidente, sou forcado 11 dizer, embora me 
accusem de agoressivo, que nos argumel'ltos como 
se manifestou o nobre senador, já em relação aoa 
artigos antecedentes, já em relução a este, ·Dão des. 
cubro propesito de sê discutir a materia·com aquelle 
acerto e coberencia que devera pre.sidirem assumpto 
too grave : o que se tem manife~tado revela o plano 
~e opposiçào S)·st~matica cm tcdõ e qualquer sen· 
t1do; élla é fe!ta Já n favor de largas a a•·çãn e fa
culdades policiaes, já pelas da aútoridade judiciaria 
e ainda 'niais contra osta que se dá por defectiva, 
mal organisada e suspeita; em uma palavra, fÓ 
coherentemente é foita contra tudo o que porven. 
tura fosse adcptado nas emendas da illustre com
missão. 

Quanto á competencia p:1ra u julgamento da in· 
íraeçllo dos termos de bem viver e segurança. ·que 
mereceu ·a. censura do nobre senador, uma e muitas 
vezes insistindo que erB da competencia da policia, 
e que não devia ser dada á autori·latle judicial; 
ainda não posso compt•ehender o motivo <ie um pro 
nuuciamento tão em desnccordn c.,m a doutrina e o 
pensamento constantemente enunciado pelo lado 
liberal, a respeito de qualquer julgamento; e 
quando. sem o mínimo inconveniente e <Wm grande 
vantagem é mantid11 á pol'icia a faculdade que lhe 
a necessa1ia de obriga~:: a assignar termo de bem 
viver e seg•irànça, o para a autoridade judici~>l 
passa o julgamento .que é proprio de sua C••mpeten
cia. E. a este respeito seju dito que jú no presilnte 
Siibem os recursos nestemesmoassumpto, interpostos 
pa.ra •a autoridade • j u·1icinl, que afinal àeci Je; é 
.disposição da lei de 3 de Dezembro. 

A estas emendas,. porém, presidiu o pen"a raeDto ' 
que me parece que e bem graduado e desenvo~vido: 
tTue todli ~ as 3 t_trl ~u .. ç~es j ud ida_rias ficassem :~·ç' .. rgo 
da nutondado JUdtctarla, a m1n• capaz •. e 8' unicil 

Quanto á infracção do tet·mo, que é objecto de 
Um' julgamento q'ue determina prisão e multa. deCJ 
são, portanto. de importancia, que entende cum a 
liberdade I' fnzenda do cidadão, cou1 sua honra e 
dignidade ; ·era iodift'erente que se facilitasse, se 
.ba-rateasse a competeucia para tal julgamento? Con 
forma-se com o clamor antigo, e ~tempre cada vez 
aaia l&vantado pelo lado liberal contra os julga 
mantos pela autoridade policial, que este lhe fosse 

. reservado? Não é mais conforme com as vistas sem
pre manifestadas pelo lado liheral, e com aquillo 
que é de rbzilo e condiz C61n os verdadeiros princí
pios que são adoptados por esta ref<Jrma, qutJ todos 
os jul_game~to~ ~ej~m da ex~:lusiva cumpetencia da 
autoridade JUdiCia na? · · 

Não haverá m11ior seguruoço1 para todus, esuecial· 
mente paraindividuns roais humildes que pódern ser 
P!lrsegui,Jos e vexa~os por q_uolq••.er ugente de poli· 
c1a que abuse? Nao ficara eseo1mada a acção da 
poli~u ·de _u:.aa attribuição que. mesmo pelu seu de 
masuJ.do r1gor. pt~lo alcance que póde tet~ impondo 
penas de prisão e multo, a fará ainda mais odiosa 
dando aso a se attribuir maiores excessos •. continua~ 
perseguições a um11 policia que não só investiga, 
vigia, atropella o cidadão, como tawbem o p10cessu, 

competente para exercei-as; que á policia 11e •coo.; 
se .. ve a sua acção, to~os. o_s seu i rne~os naqilHio que 
entende com 11s attnbu1çoes propr1a11; quer da p·o
lici.l_ ndmmistrativa, quer d~ judiciaria: · .. · .. 

Nao reconhaço, nem crew em pol·lcia punlti'fa 
com que o n"bre senador nos veio sorprendt•r: Po
lic!lt punitiva, que deve jnl~Rr e condemnnr, em 
parte crd essa mesma da 'lei de 3 de Oezenibro; à 
era por nnde a dita lei Sc·ft'rb quasi toda a opposição 
do lado liberal. O nobre senador, esquecido da po
'siçllo q11e hoje tem, CPmo o1·gão do lado liberal, pa
rece que mnnifest"u as recordações de um· paRlado 
que renegou. quan,Jo, em g.ran1e.parte de. ae11 dis· 
curso, pugnou por esse elasterio de acções de po:i. 
cia armada da faculdade do julgar e condemnar. 
Ora, eu que não tenho passado rejeitado, que tenho 
marchado sempre coherente nl'ste presente; acei
tando e comprehandendo a convenienci3 do se faze- · 
rem reformas na lei de a de D!!zembro, no sentido 
d!' <JU~ fosse orgamsada e ~anuda a auto• idade ju .. 
d1c1ana com todos os pr)dJcados do capacidade, e 
que unica competente exclusivamente julgasse, 
fosse a müla r~al da administra~iio da justiça re-· 
11rovo e repillo e•su policia pun'itiva; quo1·o 'que 
sua acção sej<~ livre, desembaraçada e vigorosa na· 
qulllo qu_e é ~ttribuiçõ<? rolicial pr~priamente, auxi
hunJo a JU;tlça e prenn1ndo os cr1mes administra
tivamente: mas que fique ou seja armada da fao::ul
dade de jutgar e condemnar não cotupi·ehendo num 
posso sdu:littir, üm vista do acco1do em qiie se 
chegou para " reforma d11 lei do 3 de DL•zembro, e 
de ·que e regular e conforme com todos os princl
piOs. 

E' o que me pa.rece necessario dizer a respeiLIJ 
do artigo em diBcussão. ' 

·.' 
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THOMAZ POMPEU DE SOUZA. BRASIL ....... 
1\BPORHA IUDICI.li\IA 

Sr·.: . p~esidente, não prelaJ:!d~ demorar ~ vot!'ção 
deate artigo que o nobre mioJstro tanto deseJa e 
que n6s, da oppasiçlio, não temos a menor ~o tenção· 
de retardar. Sómente, ·Sr. presidente, preciso, par,, 

. dirigir o meu· voto, de uma exp_licaçio gue nem 
·S. Ex., nem·oa:oradores que na_ ultima sessao toma 
ram parte no debate uos quJzeram 'dàr. · 

Eu e os meus amÍgos deSte. banco solici~mos do 
.nobre ministre que nós explicasse como pelo pro· 
jecto de S. Ex., ·ou antEis pelas emendas, se pretende 
supprir li lacuna. da a.dmio.istração. da justiça crimi 
na I nas localidades,. isto é, nos : distric~s de paz, 
qtié até hoje é exercida pelos subdelegados •. 
· · O: nobre senador f)ario . dás Tres Birras, membro 
da cóiomiss~o que ~omoú parte f!O .. deb!lte, nos apre· 
senteu suas 1déas .. a outros respe1tos, . 1dóas qqe em 
grande parte so confor.m.111i com Is. do partido libe
ral, e ·eu e os ~.eus àmigos. sóment!3 sentimos que 
S . Ex. nio tra'duz1sse o seu pensamento .em emendas 
ou projectos que· oaerecesse d discussão. M.as nada 
nos explicou, . .Oú .não. resolveu· a. questão que propo
nhamos, isto é, a difBculd'ade que cria a emenda do 
nobre ministro 11 respeito da administração ·da jus· 
tiça criminal nos districtos de paz e dos subdele-
gadcs. · 

Pelo projecto, ou J:éla eme.nda do nobre ministro. 
como já • se disse, compete o .conhecimento desses 
pequenos delictos, de que trata o § 7• do art. 12 do 
codigo do processo, ~os juizes municipaes. Mas sabe 
o senado que ha termos.anne.xos em algumas pro 
víncias extensas (já não fallo de Matto-Grosso e 

- Goyaz, mesmo· do· Ceará, de que tenha-mais conhe
cimento), distantes da séde d'o termo principal. 
Estes termos annexos contém freguezias e esta~ 
freguezias .muitos districto~ de paz e de subdele
gacias. 

Ora não é possível que o juiz muuicípal; que re· 
side na séde. do termo pr.;inc1pal, váforíoar proces
sos em todas estas locabdades. Tambem se não é 
impo·ssival, .é muito .difBcil que as partes queüosa1; 
que tenham de· pedir &lltisleçiio perante a justi~ 
destes crim'es pequenos, se V8Jal:il obrigadas a Ír 6. 
cabeça do ter~o prúicipal, distante 20~ ,30 Ie.gu1'1, 
leYar su·a queixa ao promotor para este apreseotal·a 
ao juiz muaicipal e J!arl! o juiz mu~icipal re.~éttel'-4 
ao subdelegado de d1stricto e este 10~uerír aa. teste,. 
munhas e fazer as .demais diligenc1as üílida!Í, e 
~e_poís volyer o . prôce11o. á _ cabéÇa do teráiõ1 ao 
JUIZ municipal para dar a sua 1eotença. · . · 

O SR. SJLVBiRA LoBo :-Não inq-uire. 
. o SR. POMPBU :-"Pois bem; s.fi não inquire, eolio 
ltS teetemunbas teem de il" á calieça do term'o . pe 
rante o juiz municip:il para lll sorem ,inquiridas: 
mas o nobre· senador esU enganado; nestes delictcis 
peque Dos os subdelegados inquirem, formam a' culpa 
afóra a pronuncia ou -julgamento. Nos demais cri· 
mf•s é que sómente indicam as testemunhas. 

Ora, Sr. presidente, etlle prttceaso por .esta fórma 
torna·se não aó muito longo como muito dispen
dioso. Pois ó esta a justiça prompta e barata que o 
gov'e'rno nos promette e que, com _etfei&o, era para 
desejar? Por este systema, senhores, conserva-se o 
que havia de m4o na lei de 3 de Dezembro e tira-se 
o, que ella tinha de bom Conserva-se o mão ou o. 
incc.ov'eniente,porqueconfti4de se ainda ajustiça com 
A pnli=ia, isto é, os subdelegados continuam aro. mar 
processos,· a fazer inquirições e a dar as premissa·s 
s~gundo as quse_s o juiz municipal t· 1u de julgar; 
tlr!l-se o qu0 hav1a de bom, que era a promptidão, 
a celeridade o a economia· que resu1tav11 pelo·antigo 
systema, ou pelo systema dt? ra$_imen da lei de 3 de 
Dezembro, onde os partes IAID tmmediatamente ter 



com os juizes, que eram os subdelegados, e estes 
formavam o processo e julgavam. Portanto, a emen
da do· nobre ministro a este respeitob na minha opi
nião, empeiora o que a lei de 3 de ezembro havia 
estabelecido com alguma vantagem pua as partes. 

Se ao menos o nobre ministro aceitasse a excep
ção que fili lembrada aCJui pelo nobre senallor pela 

· Bahia, de que nos distr1ctos qufl não fossem cabeças 
da termo ficasse a competencia de julgar desses 
delictos aos juizes de paz, assim não h!lveria o in
inconveniente que acabei de alle;Jar d1ts distancias 
do custo do processo. 

E creia o honrado Sr. ministro da justiça que nem 
eu e, provavelmente, nem os meus amig9s fazemos 
opposição a este respeito com espírito ·do partido. 
Fallo com o cora!jão na mão. Não tenho aqui o menor 
espírito partidauo; é sómente porque entendo que o 
serviço publico não é bem consultado com esta 
emenda e que as localidades vêm a soffrer, ou por 
falta de justica, ou porque a justiça se tornará dis
pendiosissima e ditllcil, e ,dará por isso occasião a 
que as partes, nio podendo levar as suas queixas pe
rante o promotor na cabeça do termo, tomarão por 
si vingança pessoal. · 

- Ora, que niio ha da nossa parte espírito de partido 
prova uma circumstancia, e é que esses juizes de 
paz das differentes localidaries do Brasil inteiro são 
todas do partido conservador. Não podemos, por-

. tanto, ter Interosse partidario algum em que sejam os 
competentes p81'a julgar os crimes, e nem o governo 
receie de que essa importante attribuição vá recahir 
em mãos de liberaes. Esses juizes são tão bons 
qu~nto os subdelegados, em quem hoje rt>sido _pela. 
lei essa jurisdicção; queremos sómente o principio. 

En.tretanto; Sr. presidente, póde ser que o nobre 
Sr. ministro da justiça dê ainda al~ruma providen~ia 
qu~ Temedeie este inconveniente. Se, pois, S. Ex. 
se dignar inform~r-nos ou explicar esta ditliculdade 
em que luta o ineu espírito, eu não duvidarei dar o 
meu voto a este artigo. Mas, emquanto não tiver esta 
explicação ou não apresentar S. Ex. uma outra me
dida que suppra esta defii:iencia, não posso prestar 
o meu votll á emenda do art. 2° em discussão. Nesta 
parte prefiro votar com a camara dos Srs. deputa
dos e com o nobre barão de Muritiba, antes do que 
com o honrado ministro. 

O Mr. PoDJpeue ;...-Apesar dos nossos 
constantes protestos, de que a discussão que trava
mos a respeito da reforma da lei de 3 de Uezembro 
11il.o é filha de systema ·de opposição, nem parti daria, 
mas sim para esclarecer-nos ou para lembrarmos 
itiéas que, no nosso modo de entender, seriam mais 
convenientes ao serviço que. se guer decretar, com
tudo, o honrad.:> Sr. ministro da justiça parece não 
ver do nossa parte senão proposito deliberado de fa
zermos opposição, o oppos1ção systematica, e por 
isso-não coJe de suas idoas, embora insustentaveis. 

E' assim, Sr. presidente, que S. Ex. voltando ao 
debate, dirigiu a V. Ex. e no senado uma especie de 
censura, por haver tolerado que o nobre senador pela 
Dabia, o Sr. Zacarias, tratl\sse <le Pla,filri~ e;r~;,~anha, 

aliá11 connexa com o artigo em discusaio, quandQ 
essa liberdade tem tido aqui outros oradores sem Q 
menor reparo do nobre ministro. , 

Ainda na sessão ultima, o honrado Sr. buão da1 
"f1es Barras, di•cutindo o artigo especial que tratava 
de juizes de paz, entrou em considerações extranbas 
a esse artigo ·a teve de analysar todo o syatema do 
projecto ; entretanto o nobre ministro, que o ouviu 
attentamente nessa occasião, não requereu a V. Ex. 
que elle se cingisae á materia eapecial, e nem extra
nhou · depois eaaa apreciação larga, f6ra da mataria 
restricta do artiso. 

E' a1aim tambom que o honrado Sr. ministro:fiU 
u~a especie não sei se de insulto ou llleaacato da 
parte do nobre senador o Sr. Zacarias, dirigido ao 
nob':e pre1idente do conselho, por lhe attribu1r a pa
ternidade do parecer da commisslo da camara dCJS 
deputados, a respeito da proposta do elemeato servil, 
quando S. Ei. em um incidente tocou nata mataria 
proteatando. contra certas 11roposições contidaa no 
Jlllrecer daquella commlasão. 

O nobre senador explicou o modo porque entende 
que · aquella obra _pertence ao nobre presidente do 
conselho Não qu1z dizer que o Sr. presidente do· 
conselho. a tivesse redigido ; disse apenas, a muito 
bem, que aquelle parecer não podia ter sido lavrado 
senão com audiencia do nobre presidente do.conae- · 
lho, e que, por conseguinte, se appareceu foi com o 
consentimento de S. Ex. Nisso não vee offensa nem 
ao honrado presidente do con•eUto; nem á· camara 
dos Srs. deputados (apoialllos) e nem á ill111trada 
commisaão que o rediciu, certamen\8 de accordo 
com e nobre pre•idente do conselho. -

<? nobre Sr. ministro da-ju1tiça cen1uro11 tambem 
ao Illustrado senidor pela Bahia por entender que 
o julgamento da infracção doa termos de bãm viver 
e segurança deva pertencer á autoridade que oa faz 
assignar ; o honrado senador entende e é da lei de 
3 de Dezembro que, pertencendo á policia preven• 
tiva a aUribuição de fazer asaignar esses termos, 
tambem lhe pertençe a sancçlo dease acto, que é a 
punição ou saucçào dJ infrecçio. 

Entende e bem· o nobre aenador que ' autoridede 
que faz assignar os termos devo competir o direito 
de impôr a san~çii.o da infracção dellses meemoa 
termos ; porém, o honrado senador pela Bahia nlo 
•tuiz que-competisse â políeis o direito de julgar os 
crimes menores, de que trata o art. 12 § "' do codiiO 
do processo. 

O Sa. ZACARIAS :-Apoiado. 

O Sa. POMPEU: -0 nobre Sr. ministro da j11stlça 
entendeu mal o nobre senador, quando lhe respon. 
tleu fazendo-lhe grave. censura e accusandl)-o de 
eontradictorio. 
E~ minha opinião, Sr. presidente, o julgamento 

<la mfrar.ção dos termo& de bem viver e segurança 
tlev~ pertencer. aos jui.zes de paz. Não vejo incon:. 
vc01ente em que pertença esse julgamento é. auto
r~d·a~e _qu~ faz ~ssignar estes .termos, mas para 
~hsçr~m~nar J~tc1rament.e 1t pohcia preventiva da 
Judiciat:Ja sena .c~nveniente que essa ap~lies~ão 
competisse aos JUlZl!S de pu nos dis,rictos loU81D-

I 
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guos da cabeça do. termo, ou aos juizes munfcípaes 
nas sédes doa termos. - . · 

Sr. preaidente, o·arti&'O que se discute confere aos 
juizes municipaea a attribufção de formar a culpa 
em todo o districto, de julgar détluitivameote 01 cri 
mes de que trata o art. 12 § 7 do codigo do processo 
e de preparar OR proceuos ciYeis que teem de ser 
julgados pelo• juizes de direito, Com razão o nobre 
senador pt>la Babi11 .mostrou que eua accumulação 
de jurisd1cçio sobrecarregava os juízes municioaos 
de tanto peso, quo talvez não lhes fosse possível dar 
eonla do cargo. Com efreito, Sr. presidente, o juiz 
lDUDicipal de um termo extenso, como Oll·hll pelas 
11rovincias, lendo eacarre~rado de tantas attriboiçóes 
fica oomo um desses oavalleires da idade médid, que 
se encontram aos ·museus ainda boje, armados de 
'PÓn&o em branco com armaduras de ferro tão p sa
daa que lhes· tolhem os movimentos. As~im ficarão 
os nonos juizes muoicipaes e juizes de direito com 
a accumulação de attribuições que lhes conféra a 
lei_gue se 'discate: · - · 

men da lei de 3. de Dezembro esses dis4ic&os tem 
suu autoridades locaes, aeúsliubdelegados que bem 
ou mal fazem a adminis&ração da justiça nesses le
gares: mas pelo systema que se quer estabelecer, 
quem ,é que substitue o su6delegado nes1as locali-
dades? . _ 

Os supplentes do jui:r. municipal, disse o nobre 
Sr. mirnstro da justiça, podem percorrer as locali
dad~::s; é exacto, podem peréorrer, mas residem em 
um Jogar dado. Slo tres suppleates;. supponba-se 
que um vae substituir o juiz municipal, ficam dou~. 
quando ainda mesmo tres não chegam para: 01 tel''
mos que teem muitos districtns; e depois á custa de 
quem farão elles essas correiçõoli ou yjsitas pelos 
districtos de sua jurisdi.:çiio? · . .. · 

O nobre 'Sr. ministro da justiça f~i em mais de 
U!Jia nropns~ção injusto para Ct?n;! 11 opposição. S.· Ex: 
d1sse: « Po1s pensa a oppoa1çao· que venho aqu1 
fazer u111a reforma radil'af, qtJe estarei·. peliur, 11uas 
idé11sexa&'eradas? ». S. Ex. é injusto a 'este respeito. 
A opposição, Sr. presid9ote, é tão razoavel .• quer tão 
P!!UÇO reformas radic_!les, q~e. propoz A«? nobre Sr. 
llllDIStro a traosacçao de ace1tar o proJecto da ea
mara dos Srs. deputados; pois a camara 'actual é 
liberal, CJUer reformas radicaes! Eis aqui até;, onde 
chega·a 1ojustiça das apreciações do nobra Sr. mi~ : 
nistro da justiça para eomoosco. . · ·... · 

O Sa. P.tunau"'• :-Queremos reformas reillisa• 
veis. : · · 

lias o honrado Sr. ministro da justiça em res. 
posta .As absenaçõi!s que havemos feito a respeito 
ila impossillilldade de acuilir ·nu localidades peque
nas á administração da justiça criminal, diz que o 
juiz ·municipal de úm termo não era o unico para 
accudir a esta necessidade, por,ue havia tres sup 
pleotes. Mas, pergunto ao honrado Sr. ministro: 
eiiSes supplentes nii.o vãB residir na cabeça do ter
mo com o juiz municipal? 

O Sa. P41\.UU.GU4' :-Ordinariamente. 

O Sa. PoMPEU ': ~Disse S. Ex •. ir Niío se impede 
que morem em diversas localidades;-» mas quando 
o primeiro ou o segundo houver de ser cbawado 
para IOIJstituir o j_uiz municipal, quení fica.nessas 
localidades ? -S. Ex. ~srsumentou relativamente as 
longiludes dos Jogares com os termos do Rio de Ja 
neiro. Ris aqui o engano em-que está -o nobre mi
nistro:. s;. Ex. toma _por. typo da administra~ão a 
província do Riu de Janeiro. -•• 
'· · O Sa. Z4C4R1As: - Nitberohy:-· 
. O Sa. POIIPIU : - • • • que ' uma 
tenaa1. 

O Sa. PoliÍPBU :-S. Ex. explicando ou.,, insistindo 
na conveniencia mesmo de que os crimes: menores, 
esses trinta delictos que o Sr. barão de. Muritibá 
contou, e eu nãó sei 6em se slo tantos, esses· trinta 
delictoS, comprehendidos na classifi~aç~o do art. 
12 § 7• do c11digo do processo, CUJO JUlgamento 
oompetia anteriormente aos juizes de-paz, e pelo. re
gímen da lei de 3 de Dezembro -aos subdelegado•, 
disse que compensa a celeridade na administração 
que esta lei restringe, a maior garantia no julga
mento pelos juizeslettrados: não contesto em tbeae 
este principio; De certo o juiz municipal, o juiz de 
direito pela sua iJl ustração, pela sua indepenilftnCia;. _ 

das menos ex- otrerece mais garantia para o julgamento de . todos 

· O Sa. Zt.c.uus: --.O termo de Nitberoby ·tem 
seis leguu. · . -

o Sa. P4R.U'fAGu.<': - E onde a. popÚiacão está 
mail concentrada. 

os delictos inclusive esses menores. Est,, poljm, 
não é â questão. · · · 

Sr. presidente, a questão é que esses delictos me
nores pasaando para a competencia dos juizes de di
reito nas comarcas 1édes de relação, e para os juizes 
muoicipaes nas outras comarcas, deixarão muitas 

O Sa. PoMPEU : - Eu já não fallo das províncias Tt>zes de ser punidos porque as partes otrendidas, 
mediterranPaa, Malto·Grosso e Go_yaz, que tem lon- orEiioariamente homens do povo, não contando com 
ges immensos: refiro-me mesmo ás Jlrovincias mui- a justiça prompta, immediata, tendo a perspectiva 
times como o CearA q~1e !!onheç~ m~is: Jl~sso allan- de um processo longo, ·demorado, despandioso, dei-
çar q11e naquella provmcl!l ba d1str1ctos i11stantes da :rarão ~e apresentar suas queixas. . -
eabeça do termo 30 e ma1s leguas. Por exemplo. no Aqu1 advogamos, não a parte do reo, mas a 
termo de Quixaramobim que tem annexo o termo do parte dos autores, a parte .·dos queixosos. Certa
Rio de S~nl{ue, o termo annexo dista d!J cab~ça ,do men~-- os réos terão mais garantia,. sendo julgados 
termo prmc1pal 20 leguas e tem fregue:uas e d1str1c-

1 
pelos Juizes lettrlldos, porque os ·quelxosob, oS'oft'en

tos de mais de 20 leguas: -tombem o termo do So- didos terão menos opportunidade, menps facilidade 
bral tew annoxo o do Santa Quitaria que «;stá. dis-~ de fazerem. levar ás a utorid'ldes suas queix~s. Daqui 
~nte da çabeça ,do termo 20 leguas, e com d1strJ.ctos o que se segue é que elles não se quoixarao, é que 
a~n4.!l ma1s long1nquos; ha.ter!Dos em a~gumas-pr~- U!Jl pobre b~~em otrcndido em um districto lon
YIDCias.que tem lO e 12 d1stnctos. HoJe pelo :reg1- g1nquo não 1ra á cabeça do lt3rmo levar aa pro-
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motor publico sua queixa porque isto lhe custaria 
tempo e Jinheiro. Então o que acontecerá? O offen
dido tomará vingança por su11s mãos. Desde que 
falta a justiça ao cidadão, procura clle outrci meio 
de satisfner a offonsa. 

Qur .LO:; oJ ,.rvces!o são estes os .~raves inconvenien· 
te~ tia emenda; quanto aos juizes vejo que oprojectu 
t< as em ·ndas do nobre mimstro em nada alteram as 
condições anteriores p1ra a nomeação do~ juizes 
municipaes· e seus substitutos, sómente reduz a tres 
o numero desses substitutos, e determiua que elles 
auxiliem, creio que cumulativamente, ao juiz muoi· 
cipal. Mas eu, que vejo na pesso:J do ju1z mais ga· 
rantia do que na proprta lei, de~ejava que nesta re
forma . sp~cialmente se tratasse de formar juiz••s, 
quizera que nlguma disposição se innovasse a esse 
respeito, quizera quo o honrado Sr. ministro exigisse 
para 1115 nomeações de juiz municipal condições mais 
restrict1s que provassem sua capacidade intellec
tual, e idC!Ineidade. Pelo regímen da lei actual 
basta um anno de Jlratica , mas esta pratica o 
que é Sr<" presidente? Con1iste simplesmente no 
facto do bacharel ter· se formado um anno antes ; 
no anno seguinte é elle considerado apto para a 
magistratura; isso, porém, não bastà como tem pro
vado a experiencia para que se forme uma magis 
trdura illustrada e capaz; principalmente quando 
ae attendo 911e não ha ·outro tirocínio par<l isso, que 
o unico mtoJo adoptado até hoje de formar o..s juizes 
Yitalicios é principiar pela pratica do juiz municipal, 
quizera que para esses Jogares se exigissem contli
çõt.>s mais restrictaa. 

Pelo art. 39 do pl'oject'l que o nobre Sr. visconde 
de S. Vicente f••z imprimir e distl'ibuir, os juizes 
municip::os da loi de 3 de Dezembro ficavam sup
primidos ; S. Ex. dida neste ntigo de seu pro
Jecto tU): 

« Ficam abolidos Gs juizes municipàes de que 
trata o aJ't. 13.da lei de 3 de Dezemllro de 184:1, os 
quaes todavia continuarão a servir até que fin<lem 
os quatro nnnos da dita lei, ou que antes disso 
tenham outro destino. 

« Os ju1zea municipae• serão desde então no
meados pela m·meira seguinte: 

a § 1.• Aa camaras mun·icipaes dos termos, ou 
cabeças. <J,os termo~, farão de dous. em deus annos 
uma lista de seis cidadãos habihntes do logar, pre
ferindo: I•, os formados em direito ; 2", os advo· 
gados babeis, e na falta as pessons bem concei 
tuadu, e instruídas para que sirvam como taes. 

a § 2. o Esaas listas serão remettidas aos presi 
dentits das províncias, que nomearão· o que deva 
Eervir em primeiro logar, em segundo, e successiva
monto como supplentes. Na falta destes servirão cs 
Tereadores começando pelo mais votado. " 

Vê, portanto, V. Ex. que o Sr. visconde de S. Vi. 
cento affastava-~e consideravelmente da doutrina do 
projecto que discutimo!!, e das emendas do nobre 
ministro ; entretanto, o nobre ministro niio póde 
accusar de liberalismo e exageração o nobre Sr. vis 
conde de S. Vicente (apoiados), porque se ha um 
homem moderado om todas suas idéas ó o nobre 
Sr. visconde de S. Vicente. 

Mas devo tainbem dizer a V: Ex. que eom quanto 
respeite esta doutrina, todavia não e isto o que eu 
desejara que -se estu belecesse neate proje!lto, eu não 
quizera tir.rr ao govot'no o direito do escolher juizea 
municipaes entre ,es baehareis formados; mas um 
meio termo, que os suppleutt's do juiz munic1plll ou 
sojarn os camaristas para combinar o elemento po. 
pular, ou quando não os cama listas, pelo monos que 
a eamnra municipal a presente uma lista de seis 
nomes para· g:ue os presidentes nu. províncias e o 
governo na Côrte escolham os supphmtes dus JUizes 
municipaes. Desta manPira combinavam-se .011 
dous pl'incipioa.da autoridadee.o pqpula{: o goyerno 
escolha o juiz; os substitutos, porém, seJam da con• 
fi11nça do povo, isto é, da camara municipal, ele-· 
mento popular. A' este :respeito o regímen absol11to 
era mats liberal, pois que deixava ao povo. a nomea
ção de seus juizes ordinarios. 

Pelas emendas do nobre Sr: ministro. da justiça, 
nos termos fóra das comarcas sédes de relação, fica 
sórnente aos juizes municipaes a cumpetencia .. de 
julgar as inCJ'acçõea dos termos. de bem viver e se~ 
~turança ;. entretanto, Sr. presidentet se ha .uma dif
ficuldade grave para o desempenho ao cargo de juiz 
muilicipal. é cert:~.mente esta attribuição,de julgar 
as infracções doR termos de hnm viver e seg':lr~Dça, 
porque, sabe V. Ex. que, como acabo de dizer, os 
districtos são exten&os e numerosos,· é nalleii que a 
"utori•1ade policial raz assigonr esses termos; como 
é, ptlis. que de um disr.ricto ~onginqu•1 ha de vir para 
a~ cabeça do termo o auto de infracção para o juiz 
municipal julgar e impt\r a pe;•a em que. incorreram 
os infractores? · . · 

Entretanto, conciliava-se este serviço, como já 
disse, passando-se esta atlribuiçiío para o juiz do 
paz, embora fi-::11sse ii juiz municipal cc:im esta com· 
potencia na cabeça do termo. · 

Pela proposta do nobre senador, das. Alag6as, 
ministro da justiça em 1862. os juizes municiJ?aes da 
cabeça das comarcas ficavam extinctos, sullststindo 
tão sómente os dos outros termos; esta idéa tambem 
é do projedo do nobre ~enatior pela minha pro· 
vincia, o Sr. Figueira de Mello, e eu· ontantlo, Sr. 
ptesidente, que esta medida é da meior eonveoien
cia, ou pelo menos digna de ser· att.eodida·, porque. 
segundo o plano do nobre senador pela ruinha · JII'O~ 
vincia, tinha isto por fim reconhecer o princieio do 
juiz vitalício e llerpetuo da conatitulção. Acaban
do-se com os jUizes municipaes das cabeçás das: có· 
m11rcas ficavam os outros reduzidos a: um pequeno 
numero, e menos· difficil era substituil-os . por jui
zes de dirflito. Não se poderb fazer tudo isto de uma. 
vez, na opinião do no.bre senador. por lllotifos eco
nomicos, porque aagmentaria con•idera•elmente a, 
despeza publica, mas JIOlo ·menos, flcoodo reduzido 
o uume1·o dos juizes munici:paes, era já isto DJDil 
grande vantagem, era. um grande pas1o. para aproxi• 
mar-se a orgauisa~ão da justica ao principio consli· 
tucional, de juizes. 'l'italir1o1 aómente. 

Outra vantagem importan tissima resufé.:~ria da 
supilressão dos juizes municipaes nu cabeças de eo
mucu, era que nos outros termos ficavam elles 
com plena jurisdicçto, com sna alçada de jul~rar no 

•c:-· 
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crime f,l, DO cirel, c0o:t0,h~jejulgam, e. por cOD.e·1 POrtaRtO, se adoptar ... o .7.telll.4&: ......... os 
guiate, sem'Ol'e' hllbllitÍldós não F'á quanto ás leis do termos com juizes vltllliciOl, como ~ coaforme ,'ao 
proctlsso, r:~mo_qQanto aOc~Dh~cimeDt~ do direito; espi':Ít'o ~ de nossa CoD!dtuiçlo e ° nobre mrni"~ 
entretanto, que, 'pelosY'stema '(lo proJecto 'actual, des.Ja~ 1Itu é, que li Judicatura seja eoo,lIada 86-
como que 10 cream duas catheiOrilis de' juristas, mente a juizes vitaliclos, ter se·JlIÃo de"p'fo'ter o. 
uma dos que e~tudam limplesment~ li Cormulu do logares ,de cento e cincoenta e tantos JUizes: e 
proceno, e outra,'tJos:quo'eltudam od'ireito. Daqui .inda al5im ha,..riá'um, m8le·'Ife·r.ecI .... re ... ma
vem :que·os juizos de direito 'que toem sómente de mero, e era determiallf a lei que o Jovemo di •• 
julgar do merito da causa' se t>lIquecem dasfatmul .. nova circulDlc:ip,@o aos .&ermos..Ho.le,oomo-o .• e-· 
do procellso.,. o,s 'juizes municipaes, qU.l simplell- nad" sabe, o governo bnnes/! e de.snne .. _, ......... 
mente prep;lram, concentrando Sua IIttençioll811 I.ela comq julra' cO,nvenil>ntej pni. ,bem, . pas .. ndo, uma 
do ,procesllo tambem'~,quec~m lIa.do 4ireit!>delul- melfidll ne.to 'sentido, podia o go .. ~ódcarauto~ 
"ar pela fulta de pratica. EIS aqUI o'que diZ I) pre- risado tambem 'a InnexltT·os lO,i. e 're.t"n~~' 
jccto : do ' nobre senador pela minha' provincia.: 110 Ihell o l!ums!"O. ,PoreI1:ltmanel.ra flaJàY.am 'C1b!iil~, 
art. 13 ••. : dos mUltos'lnconvenientell. tflrflilDo''j",lzel''"fUali;" 

ciea em todos o. termos. Eil o 'filado de oeeot
O SI\ Z4C41\1A:-QUI era mu'to melhor. rer ... necessidades locael de conformidade com 
O SI\ .POIIP1!U:-(U) «Ficam abolidos os juiz. ° preceito constituciOHI. Terill!nos .. sim a ju.

municipaes nOI termos, cabeçal de comarcas, em tiça, não direi rijforo.ameota .. porta do cidadio, 
que devem residir n. juizes de diroito; e para estes como quer o nobre .ellador pela provincla /te Per
Jlas~aráo as attribuiçÕ8s civeis e criminaos, e toda nambuco. mal á porta do <ii.tricto, da localidade, 
IIIlIil juri.dicçio qll8 eserciam os lIleSmOI juizes mu- já qUI) aeria i!ll{l0.livel que á "orta de cada cidadio 
nicipaes, meno. osajuljfameotu< das contravenções nOUV8.se um JUIZ. 
li. postura. mllnicipesá Mas, aindll quàndo. Sr. pre.idente, nio .0 adepte 

«O goyerno designar n o. termo. que devem ser elsa medida ampla' de converter o. juizes municio 
cabeças de comarca,» paea em juizes vitalício. de todos estermos, nlo Tejo 

E.ta illéa tambem vem no projecto apresentado 6. inconveniente alaum ellllldoptar-.e Il id'. do no
camara dos Srs. deputad')1 pm HI61 polo Sr. Pereira I b~ lIenRdor I!el. Diinba provincia de supprilllir 011 
da Silva, art. 2°; na propo.ta do Sr. mÍDistut Sinim- j'uizes municI,als, nOI termo. que Ilio forem· cabeça 
bu em 1862.lIrt. 8° § 2°. e no I,r<.jecto da camarll dos- dI!! comaua. Por e.te modo contiDullrialJlos a ter os 
Srll. deputados de 1864. em S· discu.são art. 8 § 2°. jHizel municipael, que já eltio reconbecidos como 

Parecia-me, Sr. pr8lidente que esta idéa do no- nt'eelSariel, para a adminietraçio da jU8tfça,IIem 
bre penador pelo Ceará era muito aproveitavel pelas quo nlo tenham elles propri:'mlat. a ... nto Da co.
razões qUfI olle adduz no seo comento. e que mais stituição, mas emOm 'um Cacto IIceito, • um facto 
nu menos acabo de expender. iegal; tinbamoll a Yantagem de ter .stes juize. acu-

. . d·· ..' mulando as attribuifÕes de que go.am boje,hto é,de 
.O.nobre.Sr. mlDlStN a JusLlça Inlll&!! ~m qu.e o formnr prolos.os • julral-o,. habilitando'le' pa,a 

~1I:elto ~EI.Julgar porte~co. ~6me~te aos JUlzel vlta- o cargo elevado de juiz vitalicio, ao pIIS.O que, pelo 
hel08, JUizes. da constltulçao UDICOII que S .. Ex. re- sy.tema da reforma que s8intenta, di .. e o iocon
conh,·ce. POI!! bem, chejtuemos .ou apro:llme';D,?- veniente, de que Ji CaUef,lIe dcarem os juizes mliai
nos a. es~ .d.,d.ratu,,.: nio é posslvel col.lo~:Jr JUI- cipnel como aimple. preparadores dOIl proce.lol, 
zes vltahclOselD todos.tel.mos, temos. ~oJe 31' .ter- concentrllndo lIeu espirrto 8 .".nç1io .ómente para 

. ~Oll, sellJndo o relatorlo do no~re mlDlstro da JUs, o lado dai formul .. e e.quecendo.le do direito d. 
Uça e 229 comarc~,p.r COllsegwotos ha um excelso 'uhJllr; e pala contrario o juiz de direito .dmeDte 
d. 150 o tant~9 .tel mOI a.ob~e a,s comarcas, era elite julgando do merito das questões, lem importarem-Ie 
o exc~slo de JUizes do dlrolto pua elte. tormos.que com n formulas rio proce.so ou elquecUol dlllta 
.e teria de 1I0me~r no ca~o .de .• er.ft!ioptadll. A.ldé/l parte da Ifl";sta"Ão 
de dar a cada termo um JUIZ VltabClo, um JUIZ da·· ~ • . 
constituição. _ Sr •. pre.id.nte. ~ ~obre S~. miniltro da JusUça 

OS' Vuuav DÁ SILVA· -lIto seria um nunca naO Jul,a que.preJudlca ,!OS 1IItere~.01 das 1001111-
Il. • dades nao admlttlndo o artigo do proJecto di camara 

acabar, pMque as assembléu provi~ciaes estão .con· dos Sra. deputadol na parte que confere aOIl juiz •• 
tinuamente creandu termos. O deCtllto vum dah.l. de puz o julg_mento dos pequenos delicloll, mu 

O SR. POMPau:-~estA caso o governo podia to- S Ex nio altende a que, tirando tudo do. juizes de 
mu providencias. LU a lei mesmo pudia previuir, I paz. passando para ° juizes municfpaes, Icumula 
determinando que novol termos creados de SUII I estes juizl's de tlolall attribuições ,ue t>lIell dim-
data em diallte Coslem annoXlldol aos existentos e cU mente poduão dar conta de si. . 
s6 separados quando a necessidade rec(lnhecida pelo . .-
g"verno determinasse.' DISse o 'lI,?b!8 senador pela pr~"i~ça. de PernaUJ 

E so esta razáo procede quanto aOI termos. pro buca qUQ. ~ JUIZ de paz dA conltltulÇAO tloha .6 por 
cede igualmente quanlo ás comarcas, que IIS assem- tim concJl~ar, mas 5 .. E.x. esqueceu-lIe de que o 
bléas estio creando todos oe ann"s, como li de ~ua /lItlsmo artigo da conslltulção. que manduu crear ° 
competencia: portanto, ou na.ll1 prova ou prova I juiz de pU'. dis.e que ,ua, at.Jribu.'fÓt!, isto é, não 
demais. se trata unlcam8nte de fazer conclhllçao .. 

,:)-
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· O Sll. ZAcAar.u :-llto é cl11ro. 
O SR. Po••liu ::-. ... seriam determinaeaa · em 

uma lei. De q•te attribuições, poi,, queria Càllar a 
·e~nstitliição'f Para conciliação, -niio, porque já tinha 
~~ . 

o sa: CUNHA J.r'IGUBJII.BOO :-E' quanto ao mo.lo de 
exercei-a. · . 

O SR Vntrii.A. DA SILVA:- Quaea sio as outras 
attribuições'f • 

Ó Sa •. PoMPEU ·:-As attribuições, de qtH fallou o 
artigo constilucional que uma lei marcaria, aão 
outras que o le!fl&lador houYease da crear, e tanto 
é alllim que 1 le1 feita em 182'7 consignou logo unaa 
serie de attribuiçõea. 

. ' 

OS11.; _PUA.lUGUÁ:-Ee codiso d~processo; 

O Sa. Cuft-aÁ Fr•uaruoo :-E' 'que' •••de eatlo 
começou a aberração~ 

O Sa. PoJÍpu:-0 nobre senador mesmo ~beque 
entre 811181 at&ribui~es foi dado ao juiz de paz o _ 
jul1amento das pequena• causas no civel. Se 01 jui
zes de pu fossero creado1 s6mente para eonciliar, 
nio llllbel daria a attrihuiçlo civelde julgar. ·. 

Sr. prrsidente.j4 deram·4: horai; não quero maia 
ab .. ar da bondade de V. Es. e d~ senado; concluo 
aqui. 

oPc • 
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DISCURSOS 
PROFERIDOS NA SESSÃO DE 10 DE 'tJULHO DE 1871. ·. 

PELO EXM. SR. SENADOR 

BARÃO DE MURITIBA 

REJlllRIIA .JUDICIARIA 

. Primeiro, V••U falia~ pela ordem,depois accrescen
tarei duas palavras sob, e o artigo. 

V,ou falia r pela ordem, por que parece-me que nãn 
pódH ... ntrar mais em discuosno aquillo quA jã foi 
Tencido e votado. Ora, ja fui vencido e vetado, que 
o substituto do juiz de direito das comarcas de que 
trata ,, art 1• u auxilie no preparo dos pr• ce~sos 
do art, 12 § 7•, como diz 11 <-menda do nubre mirJis. 
tro, uue passou na ullima sessão. 

processo prepara to rio dos· termos de bem viver· e 
&e~uranço; mos porque motivo? Porque, st>guado 
drzia no art. 5• do projecto, se negava aos dele~ados 
e sub,JelegRdos o julgamento dos crimes de que trata 
o art. 12 § i•. M-~s ahi falia se tambem do proprio 
processo, e não do julgamento sótneote. . 

« Os juizes de- direito dE.s a•omurcas do art. 1• 
substituem-se·reciprocameme na mesma comarca, 
sempre qu" fôr possível; e só'monte na foJI!a ddles 

Tinha eu, pois, razoo para dizer que ficava abo
lido o pr·ocesso nos crimes do art. 12 ~ 7•; seguin
dv-se que os delegados e subdelegados ficariam sem 
,, at.tribuição de formar o procosso nesses crime!' 
assim como est.a era a minha que11tão, no caso dos 
termas do bem viver e segurança, porque estes não 
estavam mencionados no art 5• do mesmo projecto; o serão pelos substitutos. » 

Note-se que au § 2•.do art. 1• accrescentou-se: 
« A estes subHrtutos tombem compete Kuxiliar 

os mesmos juizes de diroito do pr,op·•ro e instrucção 
dos processos, de que trata o nt 12 § 7• do codigo 
do processo criminal e mais processos crimes até o 
julgamento ou seótençn de pronrincia exclusiva
mente. » 

Já passou esta disposição; não póde s<:'r agora r e
produzida, para entrar novamente em debate. 

Tambem já foi approvada a que é r ... lativa ás at
tribuiçõas dos delegados e subdelep:ados de policia. 

« Fica p~rtencendo », diz o art. 7• das emendas, 
em discussão, «aos delegados e subdelegados o pre
paro dos ,processos. dos crimes de que trata o art. 12 
~ 7• do codigo do processo criminal até a sentença 
exclusivamente. » 

Mas jli passou com o art. 4• § 3• o seguinte emen: 
da:« ..... ·podendo ser tambem auxili ·dos (os juizfls 
de direito) pelos delegados e subdelegados de policia 
quanto ao preparo destes processos com excepção 
do julgamento.» 

E' a mesma disposição, que não póde, por conse
quencia, entrar de novo em debate e ser sujeita a 
votação. 

Notarei, agora, Sr. presidente, que existe uma 
lacuna tanto na& emendas que passaram, como 
nestas offerecidas ao § ~· do art. 5•; é a respeito du 
processo dos termos de bem viver e segurança. 

O nobre ministro pretendeu responder a uma ob
servação que eu lhe fizera neste sentido, em uma das 
sessões passadas, referindo-se ao ort 7• que eu aca
bei de ler.· Quiz S. Ex. que fic.asse salva ao delegado 
e subdelegado de policia a attribuição de formar o 

e por consequencio não estavam tal'l'!bem compre
hendidos na emenaa qu•3 tem o a. 7 do artigo do 
nobre senador ou da illustre commissão. · . 

Mas, o que tira toda a duvida, que não ha. se
~undo as emendas do nobr., ministro. prepat"ador 
do processo da infracção dos termos de bem vh-et· 

segurança, é a letra das emendas do nobre mi
nistro; por ellas se vê que não se dá a attribuição 
de formar esse processo, nem mesmo aos substitutos • 

Diz o nobre ministro: 
« Art. 6.• Aos sub,titutos dos juizes de .direito 

das comarcas de que trata o art. 1• e igualmente 
~os ~ubstitutos dos juizes municipaes de. todos os 
termos, alérn,da substituição marcada para os casos 
de impedimentos dos respectivos juizel!, compete:· 

« A cooper11çiio no preparo dos processos; de que 
trata o art. 12 § 7• do codigo do processo criminal. 
assim como na formação da culpa nos crimes com
muna tlxclusivamente até o julgamento e a sentença 
de pronuncio, da competencia dos respectivos-juizes. 
que, antes de proferirem suas decisõea, deverão ra
tificar 1•s referidos processos, quando fôr preciso. 

« A concessão da fionça provisoria de q·uQ trata o 
art. 12 desta lei. » 

Não ha aqui nem uma palavra a respeito da co
operação nos pr cessos da infracção dos termos de 
segurança e bem viver, tamliem não ha no ·-artigo 
seguinte, como já disse; e se era preciso que se 
dissessE>, se declaras'EI no art. 7• que os subdelega
d~lS e delegados formavam o processo pr13paratorio 
dos crimes do art. 7• ~ 2•, era tambem inaisuensavel 
que lhes fosse express11 a autorisaçiio de formar o 
processo das infracções dos termos de segurança e 

',, 
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bom viver, porque estes proceRsos são do mesmo 
teor, são feitos pela mesma fórma. sem ditferença 
alguma dos processos do art. 12 § 7o do codigo ao 
processo criminal. E• bem sabido, principalmente 
em mataria de attribuição, que quan,1o a lei con
fere uma e não falla em outra, entende se que esta 
de que não fallou não compete á autoridade de que 
se trata. 

Portar.to, eu convido ae nobre ministro para re
parar o descuido que teve; não houve, eu sei, pro
-posito de S. Ex. em deixar de consjjerar esta idéa 
no seu projecto; mas de facto esc11pou, não existe 
ahi, repro•JUzindo-se entretanto na sua consoli
dação, mas imperfeitamente, em rf'liação ~os sub~ti. 
tutos fl não aos dele~ados e subdeleg .dos. como 
porlerei mostrar á S. Ex., len lo o seu proprio pro
jecto. V. Ex. v a e ver !'e eu tenho ou não razão de 
julgar nesta parte defectiva a emenda do noàre 
ministro. 

Aqui dá-se jurisdicção aos substitutos para orga
. nisarem o processo prf'lP'' rato rio dos termos dt~ 
segurança e bem viver, mas não se \lá ao~ >ubd.,le-
gados e ile\e~ados, r.omo vou rrostrar. (L.(. . 

Aos subst11utos deu o prevaro do proce"so dos 
crimes. de ·termos de bem viv~>r c sPguraAça ; aqui 
dá sómente aos delegados e subdelegadllS o preparo 
dos processos crimes do art. 12 § 7• do codigo do 
processo criminal. Ora, quem é que niio sabe que o 
termo de bem viver é cousa muit<' differente dns 
crimes do art. 12 § 7• d • codig" do processo? Os 
termos de bem viver e segurnnca não sii.o mais do 
que uma admoest11ção do juiz para que o réo nãn 
continue n commetter certos desvios. Os crimes do 

' art. 12 § 7° são cousas muito divorsls; são actos de
lictuosos em que se impoem penas. A infracção de 
termo de bem viver ou de segurança equivale á des
obedicncia ao mand"do por não so ter observadn o 
seu preceito; nos outros, o negocio é muito diffe· 
·rente. Um tf'm pena ·marcnpa na lei; para t• outro 
é até certo .ponto o juiz quem marca, e em um11 ju
risdicção muito limttsda, se bem que de alguma 
sorte arbitraria. 

Nos termos de bem viver obriga-se um individuo 
a não viver mais daque\la m~neira, sob pena de 
incorrer em 2 ou 4 dias de prisão. ou durante um 
tempo mais limitado. Nos termos· de segurança, o 
individuo suspeito é obrigado a prestar uma caução 
que se regula pela regra das fianças; e de mais 
sotrre uma certa pena, que não póde exceder de 3 
mezes de casa de correcção, como diz o codigo. Está, 
portanto, no arbit·io do juiz ·marcar 2 dias, 4, 
10, etc., conforme lhe parecer, ás infracções de pos
turas policbes. Nos outros crimes o negocio é mui
to diverso; as penas estão marcadas no cudigo cri
minal e om outras leis especiaes que impoem penas 
para certas faltas mais ou menos graves. 

Nem ist(l é negocio de mera redacção. Se passar o 
artigo como está, se a illustre comm1ssií.o não poder 
emendai-o, como e11 entendo que o deve fazer, hiio 
de as autoridades cingir-se áquillo .que na verdade 
passou. o então dar-se-hão as falt~s a que ma tenho 
referido. 

As repartições, S::-. presidente. das mesmns at
tribuiçõos as autoridades em diversos artigos do pro-

jacto, trazem Bt:'rios e gri\VeB inconTenientes; as in
terpret:Jçóes poliam ser diversas. Em um logar póde 
se interpretar de uma maneira, e em outro, por 1e 
quizer chegjlr á T&rdade, póde·se interpretar de 
mane,ra differente, A reproducção em uma lei de 
uma mesma 'disposição jâ existente constitue Ticio, 
que ji foi notado por um desses homens que tem 
autoridade om. mataria de legislação. N11o sei se 
Iord Bacon. 
· Tem elle uma regra especial a esta re~peito. 

Chama a repetição loqwrcidode e fulmin., graves· 
c1msuras contra semelhante defeito, mostr•·ndo os 
inconvenientes que dahi resultam. 

ln•:orre neste grave defeito aquelle que reproduz 
em dons, tres ou mais togares a mesma disposicão 
com iliversas palavras. • · 
. E por fa 1lar em diversas palavras, rogo ao nobre 

ministro se digno de reduzir a uma só E~Xpressiio as 
•luas de que elle us., a re~peito das aUribui~ões dos 
juizes seus substitutos. Em nma parte diz: auxiliar 
ns juizes de dir11ito e Sl!US snbstitutos; Pm outra 
purte diz: coopera:·. Ora. cooptr,,r applica-se ao 
official,;e ju~tiça que vae fazer "' citação e qufl co• 
opera com o juiz na nxecução de seu mandato. Tam
bern r• auxilia. O que signific.,, porbnt·•, cada uma 
de~tas palav-ra~? Se e\las são diversa se tPem"llentido 
diverso. então é preciso explicar cada um, dellas; 
se, porém, o sentido é o mesmo, não é preciso nem 
convém usar. de •1uas palavr~ts; uma só aefine o que 
se quE' r d~zer. A expressão ~onpe~at;!'o, po. ém, não 
está defin1,1a f'm nosso cttre1to cnmmnl. E em·que 
consiste estll cooperação? Não é uma attribuição. 
porque attribuiç11o é !leOniEh expresqamente. 

O nonr11do ministro na sua emenda ao art. 1° as-
sim se exprime. (l.8). · 

P .. r esta amen. da in~umbe·se aos delegados·o pro
cess,,rem pela maneua porque fica exposta. Mas 
pergunto: qual é o modo porque elle~ hão de pro
cessar isto? Estão nutorisados a dar custas, a jura
mentaL· testemunhas? Tem outr~s attribuiçoes que 
são necessarias para formação 1Jo processo? Referir
se-ha á pri~ão dos delinquentes, por exemplo. 
mesmo fóra de flagrante df'licto? Eu nli.o sei. O que 
é certo é quA nli.o comprehendo como é que os de
legados e subdelegados hão de colher todos os da
dos oecessarios para a. f~rmaçilo d11 culpa, sem 
lei' algumas dessas att.r•bntções. Ou então o hon
rado ministro quer reduzir estas autoridades ao 
papel de iuliiJ;ectores do quarteirão,, isto é. da
rem apenas participação daquillo que succedeu e 
depois formarem o corpo de delicto; dizerem o mais 
que lhes consta e designarem as testemuvhas. Se é 
isto, bem. Mas eu não sei se é isto o que o nobre 
ministro quer conceder com a emenda, ou se é mais 
a Jguma cousa: o que des'ljo é que isto fique de
finidC?· .A~s substit!ltos o nobre ministro parece dar 
uma JUrlSdlcção mzns ampla posto que sob o nome 
de cooperação ou auxilio que eu já pedi ao honrado 
ministro da justi~a que houvesse de definir do ma
neira a poder sattsfazer minhn curiosidade. ou a es
clarecer a ignorancia em que estou. 

Ra aqui uma expressãQ que me pan:-ce tambem 
definida a tespeito do recurso nl)cesszmo dos ~hefes 
de policia para a relação ou para os juizes da ai rei to 
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das cabeças de Camll'L:as, quando mesmo. OS chefes 
de policia procedam em virtude do art. 60 dl;l lei de 
3 de Dezembro de 18U. . . .. < 

tima emll~da, tinha a attribuição de julgar tambem 
das posturas municipaPII, porque em uma ~onerali
dade ta I eemo esta com que se exprimiu ·o ·artigo. 
não se dizendo em parte alguma do !Jl'nje~to que é 
auribuição ex:-~lusiva dos juizes de paz 'l JUlgar ·~s 
infracções de ·postur~ts municipaes; eu .:-ntendena 
que essa competencia era dada aos jui·tes de direito 
em éoosequencia da Cormação·.~a culpu. · 

Diz o artigo (lendo): a Do despaobo de-pronunnia 
neste caso, haverá, sem suspensão das pri1ões de
cretadas, recurso neêessario nas províncias de facrl 
communicação com as sédes das relações, .para o 
presidente da respPctiva relação; nas de ilimcil 
communicação, para o juiz ·de direito da capital da 
·màsmr~ província. » Não v•·jo bem em que consiste, 
ou até que ponto chega a facilidade de communi- O Sr. ba•·iiu de l'tlur·Jt.lb"" z-Oar
caçãn. O que é que regula e•ta facilidade-de com- tigo da camar1 aos deputados trata ele eRteQder a 
munic:1ção n11s proviucias ~om as sédes das relações? jurisdicçã_o do jury a todos os criml_!s da imr•ren~a 

Por-exemplo: se um chefe de policia em Sergipe aind11 que 11 pena a nstes imposta sep mcnnr·de seis 
Côr mandado ao interior par• · processar um crime m"'zec; .!e prisão. degredo ou dAsterro. Adoptou a 
desses em que se per roittll ao chefe de po1rcia a for· camara esta dispo~ição porqul'! lhe pareceu sPr. da 
mação da culpa, pergunto: entenJer·se-ha que o conr1icão do system11 de lib<>r.d•d•) da impren~a não 
recurso d'< pronuncia aeste chefe de policia nessa ser rHstringida me• mo nos casos mínimos;. teve: prin
provincia deve vir parn :t relação da Bahia a cuj" cipalmente.em vista sujeitar ao mesmo juizo 11s'inju- · 
districto pertence a m·~smn província, ou deve ir rias q111J sã? fe1t:os ,,os particulares, com<l aquellas · 
para o juiz de direito da capital de Sergipe por .. ser que são f.,itas ao lmru3r~ntfl ou par·iculnres P.in razlô._ 
ma;s facil. ou por ser esta província proxima, na de seus cargos ou de seu~ officios: quiz rest. bole
ver Jade li séde da relação, mu um pouco mais dis- cer 11 legislação que vigorava ~tntes dB decretação do 
tanta do Jogar em que th·er Jogar essa fllrmBção de codigo do processso criminal. Até f'ssa época os 
culpa? E' preciso que se definam estas cuusas para cri,mes de ·liberdade da imprensa, quaesqt~er que 
sabermos em que consistem estas facilidades, e se fossem. er:•m da competencia dosjura•1os; havia lei 
determinem bem os div,.rsos cargos. ospecial que assim o d<:!t rminava; mas o codigo do· 

Naturalmente me responderá o nobre mini~tro processo criminal, não sei se _pensadamente, ou 
que no regu!amento se tratará desta mataria e se por ,.,Jgum· hpso destes que costumam appare
dirá en!ão quaes são as províncias de facil commu- cer nos trabalhos de grande fole~o, cnmpr~hen
nicação e quaes nao sii.o. Replico desde já que me .teu na generalidade do art. 12 § '7• os crimes 
parece adilontar-se muito o regulamento que se oc- que por lei especial competiam ao julgamento do 
cupe de mRterias desta ordem fixando uma jurisdic- jnry. V. Ex. sabe que npezar disto questões se·sus" 
çao tão in1portante como a da 1• instancia, de que citaram nos nossus tribunaes sobr•' a competPncia 
trata o artigo. do juiz de paz, ou dos· outros juizos que lhe succe- · 

Não sei a que vem no art. 4•, que se v~tou ante- deram para conhecerem os crimes de abuso de liber
riormente, um.1 expressão que . me trouxe alguma dade de imprflnsa, ainda que . niio C"UbA~sem no 

1 duvi•JII, e é naquella parte da emenda em que se quadro das penas mencion<~o:las pelo art. 12 ~ '7• do 
diz qué aos juizes de direito compete toda a juris- codigo. Julgou-se no supremo tribunal de justiça . 
dicção. crimin•l da I• instancia que compete aos que, apezar da drspoNição do eodigo do processo cri- · 
demais juizes, além daquelles casos que 1\ emenda minai, não estava revogada a lei espPcial que sujei
exprimiu e dos uutros que se referem á lai de 3 de tnva taes 11rrmes ao juizo dos jurados Creio que 
Dezembro e respect~vo regulamento; trouxe-me du- esta deci~ão do supremo tribunal não roi sustentada 
vida porque fiquei na persuasão de que se dava por uma das nossa!' relações; mas .. o certo é que a 
nHsta caso jurisdicção aos juizes de direito para questão tornou-sE'. li tnterreirar, e que mr·is de um 
conhecerem das infracções das posturas municipaes, juiz continuou a pilnsar do me~mn modo porque o 
que tambem pertencem á jurisdicçào de 1• ins- supremo tribunal de justiça havia decidido no caso 
tancia, porque o artigo, se bem me recordo, expri- a que Dll'l referi. 
me-se desta maneira: .a em ~oral toda e qualquer Com effeito, posto que eu espose a opinião coo-, 
jurisdicção que se exercit., em 1• instancia. » De.PJa· trsria do supremo trtbunal de justiça em relação 
neira que por este artigo se fazia cumulatiYa dos ao direito constituído, porque parece-me que o co
juizes de direito a jr1ris. <Jição de julgar as posturas I digo do processo em sua generalidade não póde dei
municip!lés com os_proprios juizes de paz, da ado se, xu de comprehender. os crimes de abuso da liber
porém, o julgamento em 2- imtanl'ia das sentenças da~ e de ·imprensa, ainda quando não exceda a sua 
que fossem appelladaS-nos juizos de paz para esses pena a seis mezes de prisão. desterro ou dagredo, 
mesmos juizes de direito: vinha a set•, PC?r consl_l· com tudo entendo, como já disse, que. pel11 natureza 
quencia, ae mesmo· tempo, juiz de I• e 2• 10stancta desses crimes, não podem elles deixar de competir 
neste caso. ao jury pr10cipalmente com referencia ás injurias 

Desejara saber se S. Ex. comprehende estas attri- impressas. 
buições na gener11lidade da ultima parte .sua da O que é injuria. Sr. presidente, senão um facto 
emenda, porqun ~·l não coinprehende, eu dtgo que reprovado imputado áquellt que se quc•r injuriar, 
hãodtl h·1ver conflictossobre a competer.cia. Pelam~- sendo (lssa reprovação reputada peln opinião pu
nha parte, se fosse magistrado e executor de>ta lei,' blica um vexame para aquelle que soffreu wre~p~>c
entenderia que o juiz de direito, em vista desta ut-1 tiTa imputação? Or<t, se é u opinião publiea que de-
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termina prnpriamente .a existencia da i~juria! :p_a
rece que ninguem ma1s ~o que .a propr1a op1o1aO 
publica 'expressada pelo JUrado póde dlilclarar. se .o 
facto com effeito cau~a essa lesão que se quiz fazer. 
Eu não podia combinar· como as injurias feitas á 
pessoa do Imperador, aos membros das camaras Je 
gãslativas devam ser julgadas como são actualmAnte 
pelo jury. não podendo sel-o, e não o sendo effec
t.ivamente as injurias· pelo mesmo modo praticadas 
contra os particulare:'. . 

Não conheço a razao da d1fferença. Será porque 
essas injuriàs são mais facilmente reprimidas pelo 
juiz singular do quE> pe)o jury'l . 

Neste caso seria entao convemi"nte mudar a com
potencia dos outros crimes, sujeitai-os tambem a 
llm juiz que podasse conl mais fi•·m••za reprimires
lel,'outros mais odio&os crilnes do que o tfe injuria 

.:, a 'par~iculares. l?e, poréa;-, é porque no pr~ct;lsso 
c:,·. ·-'p.,IO_Jilry na maJOr garantia em favor da pubiJCJdB• 
'. ·· · · ·.de. pela imprensa, neste caso a mesma razãn existe 
.. ·.· com relação á injuria n particubres. Não VPjo. por 

Uanto, motivu par .• que P.m um caso pertem;a o di
reito de julgar, ou a competencia sobre o crime ao 
tribunal do jury. e em outro RO tribunal de rlireito. 

Por isso não duvi.'lei PU mesmo suscitar na camara 
dos rleput;odos o artigo a que me refel'i, pn~to que 
tambem nlh, e nas commissões com quem trabalhei 
nesse processo, houvesse u prineipio alguns votos 
contraríos a e~ta opinião. 

Sr. presidente. estou persuadido dt:l que os que 
receiam a transferencia do julgamento destes cri
mes para o jury não se (Hndam em razões bas
tante convincentes. Pela minha parte julgo que a 
melhor correcção da imprensa está na mesma im
prPnsa; estou certo que um dia, mais tarde ou mais 
cedo, a· impren~a deixará de ser o pelourinho em 
qu~ sej~m aç<?utadas a~ :r:epu~ações alheias. Nos 
pa1zes onde a Hoprensa e hvre ac•mteceu o mesmo 
que actualmente se dá entre nós; mas o tempo e a 
civilisação modificnrain os costumes, e estes corri-
giram a imprensa. . 

lhante repressão illusoria quando com' algum di
nbeiro se pagam sempre as maiores injurias, quando 
os que' injuriam não são aquelles que verdadeira· 
·mente são responsabilisados '1 

Assim, não 'havendo fortes razões para deixar de 
restituir ao jury essa attribuição, entendi que por 
um ou outro pequeno inconvcnienta que dahi po
desse resultar não convinha pOr em risco a liber
dade da imprensa. E' possível que os juizes' singu
lares, ou os juizes que não são os JUrados, tendo a ... 
attribuiçAo de conhecer e julgar dos crimes de íuju"- ,,: 
ria impressa, contraiam bab1tos pouco favoraveiá"a 
essa instituição, que excedam na maneira de apre
ciar os desvios da imerensa. que a titulo de inju
ria. t:ão. sopear declaraçoe~ que não são propriamen-
te lnJUflOSIIS, . 

Acreditei. portanto, que cumpria um dlilver _Pro
movendo a competencia do jury em todos os cr1mes 
de l&berJade dà i•n prensa. Heconheço que alguns in
convenientes podem dar-se ; mas jit disse que esses 
inconvenientes hão de ser contrariados e desfeitos 
pela mesma imprensa. 

O ncbre ministro supprimiu pura e simplesmente 
o artigo que conté:n esta disposiçli.o; é provavel que 
$. Ex. se funde em razões solidas e procedentes para 
a ~'Uppressão que fez. Poderemos .aguardar e eu 
aguardo a exposição e demonstração das razões de 
conveniencia publica que o determinaram a não 
aceitar o artig • do projecto. Se eu poder conven
cer-me de que S. Ex:. tem razão, não duvidarei mu
dar de opinião, posto que esta seja a11tiga a seme
lhante respeito. 

Como servi no tempo em que esta attribuicão per
tencia aos jurados, O.cou-me talvez o habito" de pa
recer-me que esse juizo é o mais proprio, o mais 
competente para julgamento de taes crimes. Espero 
que o nobre ministro justificará. plenamente .a sup
pressão que fez; que nos dará as razões politicas ou 
·~e outra natureza, que o levaram á suppressão do 
artigo. Dem"is, náo duvidei restituiraojury o julgamento 

dos crimes da imprensa, porque observei que aquel
les que injuriam não são os que soffrem as pediiS da 
inj1nia, quando a inju-ria é feita· pela imprensa. Os 
testas de ferro estão ahi para carregarem com ares· 
ponsabilidade de qualquer escripto que se quer pu
blicar. e não ha nenhum injuriado, ou ha muito 
poucos que não tenham compaixão desses desgraça
dos que assignam essss injurias para poderem ter 
um pouco de pão. De que serve, portanto, seme-

Talvez allegue S. Ex. asdespezas que os injuriadDs 
terão de fazer p11ra vindicar suas offensas perante o 
jury •. E' com effeito esse um inconveniento; mas por 
outro lado contrabalaçado pela cautella que se deve -
ter em não pôr tropeço á manifestação do pensa
mento por meio da imrrensa. · 

Termino aqui, Sr. presidente, declarando que pro
vavelmente não voltarei mais a este debate, que vae
me parecendo escu:tado. 
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D.ISCU RS os· 
PROFERIDOS NA SESSÃO DE 21 DE JUJ_JHO DE 1871 

PELO EXM. SR. SENADOR 

CANDIDO MENDES DE ALMEIDA 

REPORMA. lUDICIARIA 

Sr. presidente,eu deixei esgotar a disr;:us&ão sobro 
este projecto, porque. por motivos que irei expondo, 
entendia não dever tomar parte nella; mas, como 
hontem fui convidado pelo nobie senador pela 
Bahia, .eu não quiz deixa•· de attender a S. Ex., de
sistindo do prooosito em que estava. 

Desde que este projectu se apresentou na camara 
dos Srs. def.lulados, eu neguei-lhe meu voto symbo
Ueamente; aqui jâ proce.li do mesmo modo, e pre-

portanto, cempetenda para isto, ma:a:irne havendo 
perda de dil:eitos adquindoa. 

Talvez se ma diga que já pela provido de 11 ou 
29 de Agosto de 16~, aefrundo. as palan-a1 em 
que está concebid·•, o princie., ou cbere do Estado 
se julgava autorísado a fazer dessa do&açlo uma 

- endo aind11 votar contra elle ; não, .Sr. presidente, 
porque ou não ncheopr .. jecto de'algumasorte bom e 
aceitavel, e, se eu podesso dar-lhe meu voto, o Caria 
de muito boa vontade ; mas po>rqua tenho para is~o 
um grande embaraço: não reconheço no poder civil 
autoridade absoluta, exclusiva, part resoher ques 
tões desta ordem. 

Portllutr>, S. Ex. discutiu em um terreno ditre-
. rente do meu : eu nego meu voto, porque acho que 
ha incorupetencia da parte do poder civil; o nobre 
senador. discutindo o projecto, fazendo lhe emendas 
e votando por el!e, pausava de modo muito diverso, 
e então eshva em se1.1 direito discutindo a sua utili· 
dad.e e emenda11do-o. 

Eu ataco o projecto em sua totalidade. porque 
desconbeco a nossa competencia para levai-o a 
termo; minha consciencia de catholico repugna que 
tome sobre mim esta pretenção de poder regular 
um negocio por nossas clrcumstancias todo mixto, 
om que a- in LOI"Vcnçáo do po.ier espiritual é indis~ 
pensavel Talvez esteja C'm Prro. _ 

E' indispen~avel, Sr. presidente, a intervenção do 
potJer espiritual neste negocio, porque 11 dotação do 
clero em nosso paiz resulta de accordos com um 
antigo príncipe da monarchia portugueza e essa 
obrigação possou para nós. Com que d1reito o poder 
civil quer hoje regular só por si, absolutamente 
este negocio sem ouvir o nutro poder? Eu não vejo, 

graça s14a, e estas silo aa falavraa da·provieio; 
tmaa o príncipe ou o Estado j no seculo XVII, que · 
foi, póde-se dizer, o seculo brilhante do poder ab- · 
soluto doi Reia, faltava ao seu compromisso, ao 1011 
dever para com a Santa.. Sé: por isso o Rei dizia 
gra.Qa aquillo que não era mais do que obricaçio 
s&ricta sua ou do Estado, que elJe·repre~entava. 

Nós •abemos, Sr. presidente, que, dej,oia da cha• 
mada época do rena•cimento, em que o direito 
romano começou a ser cpltfyado com muito enlhu· 
aiasmo,. no interease do poder absoluto doa ReJa, os 
príncipes christlos, faltando ao seu baptismo, i sua 
religiosidade, quizéram tambem tomar para ai essa 
doutrina dos antigos Cezares, e dos monarebas he&e
rodo:a:os q11e os absolvia do poder das leia dal1reja 
e do Estado, que os tornava inteiramente ludepeo• 
dentes de qualquer obrigação, e com uma soberania 
absoluta, dic1atoríal e arbitraria, como tinha o 
antigo povo romano, e baTia sido &ra•paaaade para 
os seus imperadores, f'mquanto durou e11sa ramoaa 
monarchia. · 

Nunca a monarchia cbristi podia ter e11e poder, 
nunca o teve ; foi desde essa época o. renascimento, 
quo começou a luta travada com a Jsreja Co&holica, 
em que os Reis se julgavam livres de toda 11 ubri
gllçào com os povos, e com C'lntinuadas iuvasões no 
domínio ecclesinstico foram pouco " pouco assenho
reando-se daquillo que 11iio tinham sen&o como uma 
mercê. como uma graça ou concessão do Summo 
Pontífice. 
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Assim em Portugal os Heis nii.o tinham o direito d8 
llpresentar bisr-os; mas pouco a pouco foram solici
bndo a apresentr•ção ora do um [bispo, ora de outro, 
é conforme obtinham o p~droado. Mas depois disse 
raro que tinl;lam e~se direito, e ~xi.siram a ~anu
tcnção, e ho]e consideram como d1r.eito propr10. 

F1zeram tambem a acquisição da chefança das or
deng religiosas militares que havia em Portugal, e q~e 
todas tinham seus mestres ~m sepa1·Ddo.Mas os Jlel' 
sulicitaram.a administração ders,a.~.corporaçõe~.j,ú com 
o proposito de armarem ao· poder ubsoluto,qu.J ha' 
via de ficar de posse de todo o poder ~influencia do 
Estado, e nii.o qucri6m encontrar obstaculo algum 
de qualquer natureza; e Ofsas ordens religiosas mi
litares eram então um sorío obstac11lo a taes planos 
de absorpção ·politica. · 

Então pediram á Santa Só a adminhtração dPssas · 
corporações, para serem seus directonsreaes. E por 
ultimo se inutularam 9' aos-mestres por hr.verem 
conseguido unil-as á Corô·a,qu;,ndo aliás os Reis. n~o 
oram porf•~itamente mestms, eram 11penas adminis
tradores in lemporaltbus; ~~~~ tinh~D} n aut~ridD:de 
antiga dos mestres. Su11 pohuca ex1g1U dop01s a m
corpox:ação dos mestrados, poa que o 8r. _Rei. O. Ma
noel v1u qul'l seu antecessoL· eHvô O. Joao I, mestre 
de Aviz, tinha se revoiLado contra o lcgiti!fiO he~r
deiro e posto em sua cabeça a cor (la de Re1; ontao 
uconsolbou a seu successo1· que ~e apossasse da <li· 
rccção dds mestrados de Aviz e de SanLía~o. como 
ello jli tinha feito com o do Chri>ta, a-despeito~" so
lemna promessa feita .no h• i to da mor·te á D. João ll, 
dtl passu-lo ao filho destt-., D. Jor15e,dnquo de Coiro· 
bru, que j!Í. ora mostre da;; primeiras, e que uqnelle 
mouarcha não tinha podido elevar ao thmno, por 

·-~ ser nntural ou bastardo. · 
. Depois de se apos.•arem, dcss11s ordens milit,,res 

religiosas, os Reis do PortugaL as iuutilisaram. '?•lmr 
pletamonto tornando-lls meramente honorabcas, 
como hoje são, o, a possan lo se do p:~droado d.• or
dem de Christo, a ordem que t;nha concorrido paaa 
esses grandos descobrimentos na Africa, n:t Asia o 
n·ã Amarica, podaram no 1SOCulo XVII doscdrlar·se 
iiÚciramento das obrigacões contl'llhidas no tempo 
anterior, n dizer como D.~ Podr·o ll, então nin•la re
~ente.ne<sa pruvisiio,e na 18de Ago>to do 168.2 que 
elle fazia os· pagamentos a q•to estava obrigado, 
como uma concessão, l'omo grnr.a sua. 

· Ea·am as duutl'inas francez;ts dÔ tempo do Luiz Xl V 
qne em l'ortuga I inlluiam por essa f?rma.; oram o.s 
jurisconsultos que, bs.seados nas ,,outnnns do di
rmto rou1ano, esto codig•.l das doutrinJs ab:olutas 
d<lS l\ei~. r.lizinm qu~ cst·Js podiam dispor de todo 
os bens do Estado, dos seus vassallos, como proprie 
dado starl, dnquil\o que n:1o ora seu, sujeito-; com" 
estavam o. um contrnlo, c anuullando uma corpera· 
ção t!tn rp1e não oram pro,.riamonte mestres, ruas 
apenas tHiministradores in·temporalib·.s. · 

Todo n meu desejo, Sr. pre,;ident.,, nos negocias 
do poder civ!l co.m a.Santn.Sé é qu~ haj~ urua ra· 
zoavel combmaçao, a·tenddos lvdos os ulteres:;es 
legitimo~. embora eu saiba que hoje o Estado por 
toda a parte Hlle1n toma. lo indifrcrente até a'heu em 
mnteria roligio.,a, rasgando a seu talante as con
cordatas ainda as mais . solemnemento celebradas, 

como em nosso tempo temos visto. O que desejo é 
que no Brasil se faça ou renove epse contrato, se 
celebre uma concordata, porque tenho esperança• 
de que a cumpriremos tão bem ou .melhor do que não 
se fez r:m Fr11nça com o il·regular addit~men&o dos 
celebres Artigos orgnnicos ·depois da concordata de 
1804. Eu tenho confiança, Sr. presidente, na leal
~aí:to llrasileira, 'lealdade que sempre se tem ~an
hdo nos nossos contratos com o estrangeiro (apoía;.. 
do$}, e entiio digo q~e. feit().com a Sar.ta Sé esse 
accó!'do, ·não se1·iam ra!gadas as concordatas, como 
o toem sido na Eurooa pelos tteis revolucionarios. 
Elltão as cousas ctiegarinm 110 l!eu verdadeiro 
assento; não ficaria tudo no ar como infelizmente 
ainda existe, hoje que o poder civil em nosso paiz 
dispõe da Igreja, como llizem os francezes, ch.ose 
ta•Uable et corveable. 

Nós subamos ccmo a respeito de questões eccle
siasticas entre nós se tem compC'rtado o· poder civil. 
Elle não é pudroeiro propriamente tal, é uma pra
tenção que se arroga, por seu mero arbitrio, porque, 
pedindo á Santa Sé o padrnado antigo de Portugal, 
ínclusiv<J o da ordem militAr de Christo, rejeitou-o 
depois, como se ~abe; entretanto aióda boje se diz 
padroeiro, mas de que'? Não protege conveniente
mente a Igr•'jn, antes·a muitos respeitos a opprime, 
o nós sabemos como o uhimo gablnf'te se houve ba 
pouco com o Papa : o defensor da Igreja no Bras{i 
nem ao menos ft:z uma manifestação de sentimento 
em favor do grande defensor da Igreja no orbe. Pelo 
menos, se houve, o povo ·brasileiro ainda ignora· se 
tal cousa se praticou: foi negocio feito em reserva. 
Tive promessa do nobre senador por S. Paulo o Sr. 
visconde de S.· Vicente, que havia de explicar este 
lacto, mas até o presente ainda se nãn· dignou de 
fazei-o; estou anciosissimo por vêr o tex:to da nota 
que S. EL dirigiu 6 Santa Sé e tambem a neta que 
dirigiu ao governo 'italian~, por occasião de taes 
ac.Jniocimentos; devem ser dous•interessantes doeu
m•·ntos.que eu desejava examinar. Ora eis aqui um 
padroeiro qno só quer fruir e dispor á·sua.vontade 
dos fructos do padroado, pondo á mor.:.;em os onus,· 
mas por certó não é este propriamente Õ defensar da 
Igreja, o que esta deseja e consagra. 

Pot·tnnto, voltando á ma teria do projecto; no meu 
modo do pensar não haaqui em verdade competencia 
para resolver esta questão. E' um absolutismo que 
nos tomamos por nossa .conta para solver questões 
om qne interessa a Igreja, mos que. por minha parte 
ha muito tempo tenho regeitado; e desde 9ue tive 
nssento D>\ outracamara não procurei intervu nestas 
questões senão para pr· testar contr~ tal procedi· 
mento. · . 

Acho, S.-. presidente, em geral o pr.j('cto bom, 
e se estivosstl persuadido do que o poder civil tinha 
competf'nci:t, não duvidaria votar tatubem por elle 
como faz o honrado senDdor pela Bsbia, mas enten
do que o poder civil não tem compct.mcia para por si 
só, exclus1vamente, tomar uma tal deoiMão: excede 
as suas forças. · 

Nem se I?óde allegar nesse caso a prescripção por 
que R lgre]ll tem protestado contra essas ·e outras 
invasões de que. é victirsa, e a Igreja não morre, 
por consequenc1a essa presoripção, e pr8scripção 

. I .. 
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com a base dtt má Cé, parece-m_e procedimouto in· 
SUSIII'DtaveJ, 

O Sn. SouZA (o'R411JCO:- E•.tiiu niío tom:::s obr;ga 
Ção de SltStenta l'LDOS ~ COOSLituiçào d<J lrü;11 rio ? 

O SR. 1\l.ENoRs DE ALMEJO.\ : ·- Nós s" hemo~, Sr 
presidente, que a liberJndo 110 rnuod • se m•nt•;ve 
peb distincçao do temporal e do espirilu;d; é os~n 
a grande idéa clu·istã, e 1:m ntmhuru outw paiz do 
mundo ogtranho á essd doutrina. s••melhante dis
tincção se estnboleceu, e é por i~so ·~uo não vemos a 
liberdade senão om p ·izes perfei1am.:r1tJ chl'ist:ios, 
o .. onde essa duutrin.1 lançou profu:11l11 • r·· i:t.os. 
Naquelleil sujr·itue 'IÍ outro ol.,rnento religioso, nii.o 
existe till N•ncerç;,o. 

Desde que não exbte christíanisrn•J ou delle nos 
atrastam,s, a h i com·~ça cJ doó1inio. a bS•Jluto. a h i 
córueça a omuipotencia do. Estado: ~>ra, a omnipo 
toncia do~ E>ta·lo é a csr:ravidão da alma; o Esfado. 
assim como rege o civil. o temporat do horn•Jm, 
hrnbem procura e vae apossar so das almas até ao 
ponto de crear religiões, _o' .te gradaçãf? em grad ''Ção 
ch··gn, finRimentn. a d1spô1· das ideas o das con 
vicções internas do homem. E', Sr. prosideute, o 
que se Ob'!lerva om tnd.rll parte; procure-s"' examinar 
qualquer paiz fóra do chri~tan·tatle, m'lsmo aquelles 
que. se nffa,tam um pouco do verdadeiro ctuistia-

- nismo, o reconhecer- e-ha o que acab.J de notar. 
Era maxima 11té !los primeiros protestartte •: T,.lis 
rrgio talis r,.ligio. 

os príncipes protestantes para estabelecerem o abso· 
lutisrno nos paizes de seu domínio. .. · 

Os princõpes cat!Jolicos; Sr. presidente, não_po· 
•1•m 'o nl·~:> nçar o . mes,r.o resultado por meios di
l't.•ctu!l, o con,.egu~ram P'Jl' outros q_ue .tenho .. men
cionado, e peci~tlm"llte em Portugal";- e· a "tina! se 
c JriStit!IÍrnm comple-tamente absolutos t.'ominadores 
·fn l::r<·l'j., om sou~ E~tn~o3. . . . . · · 7 

O . f: W!t•J d" tal p<.litica, Sr. p_residente, passou 
depOis para o Ktil.:o moderno; o Estado moderno 
julga-so hoje úndil mais IJ·Ltlorisado do que os prin· 
cipes antil(os a <•xercnr es•o direit-o, e o exercem com 
uma JJI<.:nitudo do obsoluiümo C<lmo os príncipes 
nutr't>rn não tinh:~m,on se ·ncanhavnm de manifestar 
a exle11situ l<~gica de wes doutrinas em consequen
cia d'' sua rdigi•.•sida,je, porqunnt·J o Estaao, ente 
moral, não tem alma par;, per.dBr no infet.noi nem . 
corp' para soffrer desgost<..s o pezares·deste· mundo. 
U lhi, Sr. 1•rasidont•>, .<:ra. mais contido quando 
i•ensava chJ'istãmimtc; hob. ous.1-sa"tudo por causa 
dessa ornnipot.!ucia do E~ta1ió uírderno, sem res
pousat.ílidade real, omnipotencia á qtUI não posso 
11rcstaJ· minh:~ a<lhosão. Eu comprehendo o Estado 
g.worn 1ndo por si d 'ntro do seu horiso11te, assi~ 
como comprehondn a lgrt'ja governand•J por SI, 
send·o umu .socied:de tão p,rfeita como é o Estado. 

O .:::R. DARÃO DE CoTEGIPE: -Igreja livre no 
Esta,Jo livre. • 

0 SR.. H ENDES DE ALMEID.\: -Não é desta ma
neira que eompreh•mdo as dllas instituições:. não é 
" E~tado tão livre corno a Igreja poderia ser, porque 
,, su1 acção é universal. . 

O. SR.. VIEIR.A o.\ Su.v.~: - Então quet· o Estado 
llJ Igt·oj.1? · 

Sr._~rosidente, observamos este Cacto desde o se
culo XVJ. e até neste seculo, o pae do adual Rei 
da. Prussia e Imperador · da Allemanha, Frederico 
Guilherme III, creou nma religião olllci~l á seu 
sabor, a r•ligi<io denominada evangelica, comf)ina
ção de calvinismo com lutheranisrno. A Igreja Ca
tholica é um obstaculo muito grande para a omni
potencia do Estado, e desde que não ha esta ornni 
potencia, desde que o Est-1 do não' póde Cozer tuJo, 
sua antiga e constante pretençiio, é indisponsavel 
um accorJo com o poder occlesiastico, p Ta se po
derem resolver questões wixtas corno a de que se 

· trata. 
Assim, poi~. Sr. presid•m to. o absolutismo qué 

queremo~ toma1 nesse negocio pareec-me inad
miss!Vel e muito prejudicial ao bom regiiJlen do 
paiz, o P•'rlanro não posso votar ror nm projecto 
em que se mantém t'rsa· ontrripotencia, esse uire.ito 
que não reconheço. 

O Sn. M I!NDES DE ALMEIDA:- O .Estado , para 
marchar ha de ir de accord, com o pensamento re
ligioso; uiio p6do prescindir dessa ·base; mas essll 
libordade, como :• C:J·nprehendia o promotor da fa
mosa rnaxima, dt.ada pelo honrado senador .pela 
Ba ilia, ia muito longl', desobrigava o Estado inteira·· 
monte d us S•!U" deveres par:. com a religiiío,e a .1déa 
d•!stc Estado ussirn livre eu não partilho; quero o Es-
tado livre, mas em sua legitima osphera. marchnndo 
de accordo com a m·Jrlll o os sentirnentosroligiosos; 
portanto o Est,ldo christi10 dt:J hnrmonh com a lgre
j:.; e a liberdade que se affasta. deste preceito eu 
não posso partilhar. Quero que ··o Estado se gover
ne, :os~im como lambem desejo que a Igreja tenha. · 
estfl rtir• itn. 

A actual ornnipotencia do. Estado é. herança do 
direito romano. ·logHaçãn do paganismo. O povo 
romano nii n l'<m he'in nb~t 'Cil !o • ás su.1 q docisÕ3s 
fosse qual fosse a sn-1 natu~eza ; dominava o ho· 
mem completDmente ; ··passou osso podet· descom· 
munii-l par.1 os principM, o~ Cesaros, que for;•m 
d~pois imperadores ; mas quando sé m·ganisou a 
monarchia christii, uiw ia til o longe o direi 10 dos 
príncipes : e1·a cous:~. muito difftJI'<.lllto. Apparece, 
ram dep.'is osjuristas,os fautores do direito romano, 
excitando a ambição dos reis a tomar aquelle poder 
absoluto quf.'l os seus ante::essores, os Cesares roma
nos, tinllam tido; porquanto, dizi,,m ellos eram os 
reis christãos os hei'Cieiros n~ turnos e legítimos dessa 
successão ; e foi tnrribem a nrmu de que se sorYirnrn 

Desde, Sr. pwsidente, que o Estado quer ser tudo 
e di~pôr da Jgroja r.omo cousn su11, considerando o 
hi;po c o paro~ho como seus funccionilrios, eu· não 
posso r•ceitar, rupillo semelhante doutrina. · 

E' por estll·' consioi"L'·Hi)os, St·. presidenta, que eu 
'Contesto ao poder civil o dire1to de resolver esta 
questão só por si. Estn questão merecia ser resol
viCla entro os dnus poderes e acertar-se na regulari
' u de desta despez11. 

O SR.. SouzA FR.ANCo: - Isto é dar-se 11 uma po
tencia estr<.~ngeira o direito de dispôr dos nossos 
din hoiros. 

-i 
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O Sll. MzKol!s Dlt ALTIIBI114 : - Eslá muiLo enga

nado o honr~do senador; a Igreja uão é estrangeira 
em parte slguma. 

O Sa. Socu FRANCO: -Como potencia é. 
O S11. !\h:'f~BB.l!_B ALIIE.IDÁ: .. Como r;otencia espi

ritual a lgr,.ja não é eHt~ctngeira cm parte alguma 
. O. Papa é tão legitimo chef·J .dos brasileiros caLho li 
coa como é !::iua Magestade o Impero dor;· CJda um 
em sua esphera. · 

O Sa. SouZA. FRANCo: -Nego. 
O SR. VIE.IRÁ D4 SILVA :-N•J que é relativo ao 

espiritual. 
0 SI\. MENDES DA-ALIIEIDA :-E' do que se trab. 
Eu nio O•t •U trotando do temporal, do aue inte-

ressa sómente a sociedade civil. • 
O SR. SouZA. FRANCO :-Dos dinheiros publicos. 
0 SR. \1BNDB8 DE ALMEID4 :-Publicos, por cer· 

to, mas são t·•mbem dinheiros d 1 Igreja ; ella 
tem a propriedade ; foi sempre a pretençllo 
do poder civil negar-lhe esta propriedade · para 
dominai a. E' por isso que naiJulllles paizes om ou e 
o clero oitll se sujeita a receber dos cofres c1o E~t~do 
indemnisllçào pelo seu serv:ço, ellc se mostra mais 
i~d"P!Jndente e por ta~t~ mais util, foi isto que fez 
a JJCft'Jit da ~rlanda, rests•JC•do semc~r.e á reclamaçilo 
dn governo mslez de lhe offerccer um subsidiu. Cclr
tamente deve dei~ar-se á [~;reja a livre adruini•tr·a 
ÇiO d~ 8011 p· 0pr1edade, p11 r a por o!~ I rode r Vi Ver ; 
ante11 11t.o do que querer o estado CJYi regul11l a á 
seul(ctato, sem o polar fa:r.or, chamnndo seu aquillo 
que nlo é; e porque 'l Porque a lgntja tem o d,Lroilo 
de propagar por toda a parte o cliristianismo, e ·não 
o póde fazer sem que. • . . 

U11 S1l. SI!!UII01l :-Sem que o Estado a ajude. 
0 S1l. MEMDB8 IIB ALMEIDA : - Como é que o 

s Estad_o ajuda 'r 9~ando a ~greja propaga a fé, o fn 
por meto do auxiho dos fteu1. 

U11 S1l. SENADOR: - Logo, não ó propriedade 
clella. 

() S1l. MBNDBS DB ALllEIDA :-Como não é sua 
propriedade 'r Elia dispõe, administra o t}Ue dão o~ 
fi~ia; p6de usar desse_ dinheiro pnrA o fim q•re lhe 
fot d~do; o Estadc_t uao te~ nada que vêr nisto 
Demals o que constitue • lgr<"Ja são os proprios fieis 
sob a direcção do Papa. 

( ~ Sr~ prcsi~rata pelle ao orador que se reatrinja 
~tus. d f!~at,..a, bem qu_tJ auas oburvações não 8e
JGrJI. lntesram•nttJ e::r;tranhas.) 

Estou mostrando, Sr. presidente, que desconbeçQ. 
a competencia do poder civil para regular por si ~ó 
este.nego,cio; eis aqui porque, desejando por outro~ 
motn:cs votar pelo projecto, não pusso fazei-o. Mn s 
em.v1st11 da reclamação de V. Ex:., não quoro tomar 
mats tempo ao senado com cst11 questão, e nem 
desagradar. a V Ex:., alongando o debate, e p01· isso 
ponho aqm terma ao ·meu disc:urso. Reservo-me 
para outra occasiilo. 

o fila... Mande• de ~~~elda a
Pe•H de novo a p3l<~vra, só mente para r .. 'C r algumas 
obsenações em relnção ao que acabou de dizer o 
ho·•rado B<:lnador pela B•hia. 

Contestei a compet•mcia absoluta i.lll poder civil 
rehtivamtlnte a esta qt1estãn. Quanto ás considera· 
ções qu•J Ít;)Z o nobre sena lor em reforc;ccia ao inci
dente que troux•) em meu d•scurso, eu ns detxo por 
agora de parte; a minha questão é simples, é sobre 
a competencia absoluta que sustentamo" em relação 
a negocios sujdtos á concordata que'. os antigos Reis 
de Portugal fizeram com a Santa Sé ; e nós herdá
mo!'• -pela indepen~enci_!l do Imperio, .os direitos 
11sstm _como as obng .. çoe~. até novo aJuste Digo 
que na o h a essa c··mpeteneta absoluta. Em primeiro 
togar quem deu direito a l poder civil, de sem previo 
11ccordo, mudar as impl>sições da Igreja por outras 
civis 'l 

o Sa. s~uu FIIANCO: -Os bispos nãó podem 
pôr imposições. - . 

O SR. ~ENDES DE. A.LME\DA :· - O poder civil niío 
podia- faz':lr isto por si só, sem entender-se com a
~anta Sé O~a, ~e elle acabou. com os antigos dona
tivos eoolestasttcos, que h1v1a com o nome de cli
:;imns, c acabou porquo quiz. por sua aut,··ridade 
prcpria, sem entender-ee com o poclor que lhe con
·:edeu o goso, o poder civil exor·bit•JU, porque o 
llnntrato era synallagmatico, dependia para o dis
trnto do previo accordo, visto ter interesse de·viver 
>Jm hnmonia com o outro r.ontrat • nte. Com effeito 
ello podia dizer á Santa Sé eu continttarei a dotar o 
clero. mas a mQU modo, sem utilisar-me das con
trib~ições que mo ce·iosto, ou utilisando me por 
outra forma, dando-lhe differente denominação, al
ternção.conveBiente no interessEI do (laiz. meu e da 
propria llrreja, e olla concordando. Esta linguagem 
e procedimento eu t'Omprehondo. 

Mas, Sr. presidente, fdzer toes a Iterações por sua 
alta recreação e puro arbítrio, ncabando mesmo 
cnm o imposto sem r,onsultar c outro poder. ao me
n~s tão respeitavel como o civil, cr~io gue para ista. 
nao lhe sobrava faculdade. ·Or11 .e s•)lire esta base 
que '' poder civil no nosso paiz vem resolver a pre
sento questão, um pouco c•>mplex11, •1ue por si so 
ex~lusiva nento, não póde faze•·, porque lhe falta ~ 
competencia absoluta. · 

Trata-se, Sr. preside11to, do um negocio inteira
mente mix:to, por virtude do nccordo de que já tra
ei, e ainda· segundo os princípios ndoptados pelo 
nosso governo, que presumo ainda os invoca. 

Qu~~~'? á out1·a questito-n.referencia a!> passado, 
de quo,nno somos com esta le1 senão contmuadr res · · 
devo ainda accrescen~a1· quo a prescripçil.o que se in: 
voca, o paru o caso mapphcnvel, por quanto i.á o 
poder civil na provisão de 29 de Agosto de 688 
faltara atl seu compromisso denominando graç,. ou 
more€ o desempenho de uma obrig .. çií.o rigorosa· e 
é isto o que agora se jnlga facto consumma.ao esia
belecend<? uma proscripçito fuYoravol ao que ~e voe 
neste proJecto resolver. 

. ... 
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UM SR. sENADOil :-Supponha que é uma doação 
que fazemos á Igreja. 

bro tal direito. O Estado pag~ congruu, poriJ!Ie as
sim se obrigou por um accordo, cobrando par~ !'lle 
fim ns contribuições a q••e os fieis estavam suje1~01 a 
satisfazqr a lgrej.l por onti~JO costume e.precei&o; 
C•·brança que o Estado reall!ava pelos metes mate• 
r:aes o cuerct1.ivos de que dispõe, e que a Igreja aio 
••sa, sem. que e<>m isto exclua o. seu direito. Nio~ em 
consciencia todo o fi':' I está obngado com à IgreJa a 
auxiliai-li por meios tomporae~ no de1emp~abo de 
roa mis>ii" na tern•. o ('Sses mr·JOI eram antlgamea
w ('rJI roOS<O paiz,·~ I é III dtJ ••Utr,os, 01 provenientes dO 
di:: i'" .. 

O Sa. MBNPES DR ALMEID.\ :-Não posso fazer tal 
suppos•çiw, poque assi111 o poder civtl vem directa
mente intervir no domínio, em direitos in.:ontestados 
ia Igreja. 

UM SR. SENADt)R :-Pois a Igreja ~ein o diJ·,lito de 
· imvôr? 

O Sa.. Msl'foBs DE ALMBIIH: -,\ lKreja não itupõ , 
·não são e;te·s os seus habitus, m '"to<!"~ os fiei• te"m 
obrigaçiio e'tticta do auxi1111l a • •. 

O Estado utilisou-se dos proventos .dessa_.cootrf· 
buição com o· onus de dotar o clero, m.as.nao fic!»u 
:om a liberdade de faze-lo a seu arb1tno ou dJs
pen•ar-se da obrigaçiic ; p6rtanto, sendo este facto. 
,, r••sultat.lo de um acc•JJ'do!.o Estado, acabando com 
este imposto ouwudando-lne a fórma,dando-lho um 
assento puramente civil, sem se entender com o 
outro po·d· r, faltou ao promettido, evidentemente 

Ux Sn. SENADOR :-E' cousa d•tf~rento. 
·O Sn. MENOR:> I?R ALMEIDA :-Pois é i qucs.tão 

de qtie trato ; com prehenda -me· o nubre seuador e 
verá que o que a Igreja recebe é donativo dos fieis. 

O MESMO SR. sENADOR: -0 donativo nie é tributo 
exigido por lei. 

0 SR. MENDES PE ALMEIDA :-PeJ•dôe-me O nobJ'f' 
senador, nf.HD tal cousa tlJ~so: mas este donativo é 
obrigatorio paru o catholico, porque elle tem obri 
gação de auxiliar a Igreja nas necessidades de ;;ua 
manutenção, e. n., prop~g.tção d.!i f~ E' isto o que 
está e~taooleCJd<J, di•sde-que a lgteJ:a se fund, u nn 
mundo; ó. isto que não póde deixar do ser aceito 
por tod•·S os fieis. Ora, destes donativos a que a 
Igreja tir1ha dimi~o.arttiiZo de r~ceb!3r par.! usa• 
delles "m beneficw da me&ma •gre;a, podta ella 
ceder o· uso, cem•• fez em Portugal ao poder ctvil. 
impondo certvs onus em pró da mesma lgrej•. Mas. 
Sr. presidP.nte, se o poder civil lhe dissesse: u Não 
quero rectJber mais esses donatil·os a quo chamaes 
dizimo, po.• taes e taes motivos, profiro dotlr a 
Igreja pllr ou to a fórrna, pelos meu, peculiares im
posto~», manifestando o modo JJOrque realisaria o 
seu propt·sito; este r. cc;:rdo a Igreja podia acetta•· 
se conviesse, uus assim não se procedeu. O Est11du 

·constituiu-se tutor da Igreja: tomou a si e depois 
abandouou a cobrança du. rti~imo; o que não podi;, 
fazer, sem entender-se pt·ovlamente com .o poder 
espiritual, a quem nem por simples tlef. rellC!a ex
pbcoll n s11.1 c •n<lucta; portanto, logo quo o pod••r 
civil procede por esta fórma, faltY ao seu compro

. misso, e hoje nilo se poderia invocar a a Iludida 
pr••scripção .. 

E nem mesmo, 3r. presidente, semelhante pres
cripção teria v11lor, sendo sua origem tão pouco le
gitima, em que a boa fé desadparece,nãosedi •ulga. 

Estabelecitla a questão sobre estas bases, é claro 
q11e não temos r.ompeteocia a bsolut11 para resolvel-11 
da fórmn porq11e se acha no proj••cto, pr;.,textando 
se a provhii.o do 1688 o ainda 11 de 1682. E' por isso 
que o cnmhati, e cflntinuo 11 negar-lhe o· meu vot·'; 
é porque f11lt11 llO poder civil nbsolut·l 011 exclusiva 
competench para Hntprehen•Jer esta rt~(orma, om que 
os dueiLos da lgr.-j,, ~i10 SllCrillctaJos. 

UM SR. SENADOR d/i um aparte. 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-E nüo se venha di· 

zer que, por isso que o Estado est/i obrig.1do a pagar 
congruas ao pe•soul da lgr• ja, póde fa>er a seu sa
bor reformas como a que se disr.nto. Niio lhe doscu-

"husou. . 
Se com o poder espiritual se tivesse entendido, 

repitr-o, não se lhe ne~aria que substituísse aquella 
eontribniçã•> por outra, ou por ~ma nov11 ord_em de 
imposto, e assim por outros me1os dotasse. o·clero: 
mas faze-lo por si, sem se import'ar com o outro ~o
der, o usando dl'sta faculdade com a maiot isençao, 
como se disericionariamente podasse émpr<>hrade lo, 
faltou ao seu dever, exorbitou, tomou p~ra si uma 
exclusiva compotencia que eu lhe contesto. _ 

Pouco importa pnra a questão, Sr. presidente, 
que a mPdida proposta ::l'ja ou pareça bem regulada, 
equitt~tiva,. •> que deixo de examinar, porquanto o 
vicio e li incompetoncia tiram-lhe o caracter de legiti
·mi;lar.e AsFim o poder civil fica ainda eo.m a facul· 
rta I e de a todo o tempo· e a seu t11lante alterar as 
mesmas regras que hCije consagra como muito uteis 
.l cquitntivas. Essa ampla facilidade não t:O lhe róde 
jlermittir. · 

UM Sa. sENADOR dá um aparte. 

O SR. MENDES DE Ar.IIIEJDA:·-:- Eu ass!m penso, 
t~lvez esteja em erro, mas por ora são m10hu con
vicções. 

Feitas estas observações. Sr. presidente, com que 
''ntrndi IrctifiC<Ir o que disse o nobre senador pela 
811hia quo me fez a honra de r.on&estar, nada mais 
ttccre~contarci Fonão q11e, tendo sustentado estas 
idrias em um trabalho que publiquei sobre o direito 
civil ecclesiastico, não podta hojn ser contraditorio, 
vindo aqui votar por este projecto; que ali-Is acho 
bom,so estivessemos desobrigados do dever de cen-
s" ta r o poder espiritual. . . 

E' tambom por est,, causa, Sr. presidente, por
que ven.ho hoje explica~· o meu voto~ nlio o tendo 
ft~iLo <~lo o presente, po1s sempre votm contra este 
prc·j<·cto syml>o~icDmento. Asl;'Im l'roce.jia, Sr. pre
sid•mte, por entender que por m1m só nadn _fazia, 
porisso quo as idé,, w e doutrinas espR lha das em 
noss11 soc1edade são mui ditferen tes, o ru temia in
quietar ns consciencÍI•s não tendo meios nem forças 
pnra collocar as cousas 11m sutt verdad•Jira posição. 
Entro nós geralmente se suppõe que o F.stndo tem a 

-: 
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faculdade de 4~JpOr das coueaa da Igreja. de sua ,elle 9uer di~IJOr de tu.do e co~ mór i~ D~ão, como 
propriedade, 'como outr'ór'" 'fazia o padroeiro d8' o antIgo reglmen. Q aInda JttalB.n confdjá Dotei' no 
melropole, aindo: qn'e muitas '<"ezos com extremo meu primeiro disl!urs,'; dispõe' tio . clero, de Bua 
IIbuso. No nosso paJz. depoi~ da indepondr.ncia, as dotaçào e da proprie,jadtl da Ig rej,l ia seu' gosto, 
circumstancias mudaram; até' porque rejeíLámos o pouco lhe importalJdo se a Igreja cOJilcorda ou não, 
padroado que solicitámos da S,1nta Sé. ' p"dendo hoje elevar a escala e amaflhã abaixai-a n 

Tratando de questões tão ddicadlls não queria labute E' contr I cste despotismo que me opponho 
perturllllr as consciancias d.'s qlle ,'h'I.·m em ta! e hei .de oppor-me sempre. 
crença. porque vivo na asrJerançll de que um Estaco O SR. SILVEiRA D~ MOTTA ;-QU8 santo zelo 1 
catholieo, come é o Bra.il, se enten,jolá com a 
Igreja, lar meio de um prudento Hbitrio, pondo :se O Sa MENDES DB ALMBIDA : - O interesse do 
termo confusão que lana eutre nós sobre eshs nosso paiz reclllma o accordo do Estado com a Igreja. 
materias. Estoll persuadido que f~cillllent",. se po~ ti não (I predominio do primeiro, de que não podem 
do.rá c~egar.a u.maccordo,como desi>j'o'e para oqllo ro~ultBr senão males. 
fáço a~d~n~es votos. ~uit" pl'ecisillDOS de que taes Purtanto, ponho aqui h-rmo á~ considtlrllções que 
;negor:JOB "ntrem em VIa regular. . tinha a fazer. àcudindo /10 c,.nvite- do nollre !!enador 

O .'lua,existe,· .Sr. presidente, o que nctualmente pe,la Bahia, e nada mais direi 8(.bre 8tta materia na 
.lIe pratica é umver.~adeiro absolutipmo do Estado; pr's' nte '~i ·~lIssiio. . 

.......... 
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DISCURS-O 
PROl'ERIDO NA SESSÃO DE. 22 DE. JULliO DE. 1871· __ 

PELO EXM. SR: CONSELHEIRO 

JOSÉ THOMAZ NABUCO OE ARAUJO-

REJIORMA .JUDICIÀRU, 

Sr. presidente, quando foi a 2• diiC&usão deste 
projecto, ·eu disse que, não pa~sn":·Jll fl·e~~n~a que 
ofrerecla como ba-e da org•n&saçao JUdlcrar&a qu 
'dest>jaYa, · istu é, 2• jnstancia collectiv" e central 
'1~ illltancia vitalícia e justíc;a local exercidH pelo> 
juizes de paz. r~ão seguiria o dAbat.,, porque. sen• 

• es&a base, .a reforma judii;iaria não era aquella qu~< 
o ~r&ido liber.tl reclama e o p .• iz ha longo tempo 
liilóionment4> esper... · 

En&lo disse eu: «Fazei a reCormasem o nosso eon
eur•o, mas com o nossn protesto. " Com esta decl~ 
raçlo nio renunciei ao dueito de protesta·r nesta s• 
diteuslio contra o projecto, como elle passou r~o. 

· 91, para dizer ao paiz· qu~la rtdorma judiciaria que, 
depois de tan1as recl:•mações ·e lactas esperanças 
do ilafz; u goYerno imperial lhe outorga. 

Al~run• nobre• s<•nadores censuraro'lm este meu 
procedimento, alills loglco e politico. E' qu<J os nu
bre• seõadort•ll queriam emendas nossas "arn terem 

-o 10110 de as regei&ar; queriam discu•são par:~ maiN 
riicrhntnações e escavações, que for·am o forte em 
que 1e distinguiram alg11ns oradores que seguiram 
ao nobre miuistro da jüstiça; mas, ao despotismo~ 
e inconveniencia eom que S. Ex. t•·atou o pnrti •o 
liberal, S. [Jt., que confia t11do da sua omni po>tonc: a. 
este r•artfdo não podi • re~ponder senão <:orn a <Jign1 
dade da abstenção e do protestu. 

·Em muitos parlamentos assim se r•rstica; ~81d• 
que dPCit8 a idéa, principut base de um systeme, 
~que les que o ~doptBm 1ão seguem a discussãv odo• 
Je.talbes do systewa oppusto. - ,. . . . . 

Antes o1e cumpdr O mPU ('roposíto de fazer ·UID 
"rotesto contra o pr .. jecto ral qual paesou em 2& 
Jiscussilo, o senado h" de p· rmittir que eu responda 
· aJr,curoas ce11suras que me foram dirigi•las na dia· 

cussãri geral', quando eu já llnba esgotado as minha• 
dua·s vezes de fallar 13 não podia, portanto, reipon• 
der a r,Jlas.· 

Sr. prt>sid•·nte, antes de tudo, e ainda por esta 
vez, mt~ cumpre re~lamar C•mtra o modo porque o 
n·.,bm ministro da justiça .discutiu este projecto. Ha
um artrgo do-nusso regimento, o art. 2~. que diz 
~ss:m : '. 

« E' prohibido attribuir más intenções aos .or:a· 
.Joros. » . · 

" Nunca suppor má intenção~ diz um grande es-
·~riptor do direuo parl,•men&er. » · . · 

Disse que o meu proce..timento tinha sido logico 
e politico, e ·na yerdaite, na discu•são g•·r·al que S•· 
travou no art. I• do projecto ellt~vam t>m pr~~s~nç•
dous •.r• temas do organis11ção judiciada: um •yste
ma completo, baseado na confiança e uo priudpw 
d1 liberd•de, era o que olfereci11mos: o outro, do 
nobre ministro da justiça. defectivo. tudo baseado 
no rec .. io •Ll liberdade e priocif)iu da aurori.Jade. 
Poi1 bem, Sr. presillcnt<J, teúdo cabido a bã~fl d1• 
nou• organisttçilo, que nos importava. seguir. os 
detalhes, qu"' eram con~equenci11 uecessana do pno · 
eipio oppuato ·e o desenvolvimento deUe 'I 

· a· Esta regra é obs.,rvad:. nos debates dO parla· 
mento·inglt·z: IJÓdtt-seabí com toda liberclado exprB• 
orar a um ,,,·eupioanto a sua ignorancia, as -tua•· 
equivoc•ções, 11 falsa expnsiçilo dos Cactos ; a.s 
••un.:a Be diga uma ~ó palavra que cdmine sua ill• 
t .. nção. Se o nosso antagnnisla err:•, é possível que 
se deslumbre, se lhe IIIJI'esent~trmosa verdade civil
mente; mss ·se o accu~amos dt! má intenção, oft'en
•Jemol-o provoG•mol·o, não lho deixamos o sangue 
frio neccssarifl pua ouvir-nus com 1• ttenção : elle se 
faz nosso adversa'l'io, o fogo communica-se· de un• 
11 outros : seus amigos tomam seu partic1o e d~bi 
llltscr·m res.-nriroentos que produzem nas· discussões 
politicas tudo azedume d•JS odJO· pe11soae~. » 

E na vú:dade, ctiz Pascal, a arte Je pel'suÍldir con• · 
si>t·· ta:. to em coNciliar os animo• como em coo• 
venc. l-os. · 

O nolm.l ministro dLs ne..:•'cios da justiça inoorre 
nestas ceosur11s, porque, respondendo-me,, não tinha 
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S. Ex. ou Iras palanas para excluir in timine os meus SCHlhores, mesn:.o no tempo do Baixo Império Ro
argllmentos senão olHas: « Fallaes enimado do espi~ mano eram con~agrddas nas leis muitas CODCqSWÕell 
riLo de partUo. »Sem duvida a reSp'!Hta a isto me á liberdade, muitas e tão boas QOIJIO AS do anno da 
Beria { .. cH e 1i rilsposta se eontém nesta sentença gr, ç I de 1871. Eu vou recordar ao senado os di-' 
muito vulgar: quis 'u'erit Gr.lch08 dI! sedith,., reitos que os romanos estAbeleceram nessas lei •• 
qU"'I'ente8 'teomo "ó,le o nobre ministro aeoirnllr aos Nenhum cid~dao p6de ser preso senÃo por maD
outros de espinto de piITtido, quando elle, é choCe de, dado da autoridade. OI Nemin.m npportet i"'iiei eu,~ 
um partUo, quando no mesmo discurso li que me todice ab''lueJ1.Udione mllguorum magiatratuuIII. Co 11. 
refiro e11e diz que vae fazer el(a reforma preschiJilldo L. fo in princlp.» 
do partido liberal, e só ,animado do Elspirítu que sem- 1.010 que o cidadão romano for pra.oler' 
pre sustentou o partidô conservador'l Quai é t!!se iD'opullouate a inlltrucção do seu procelao nlopode 
espirito,que sempre SUloLentou o partido conserva .. durar mais de um mez. « Hi quos cllltodi/lde'otce 
dor senão o es"irito de p8l'tido? crimi'llationi.includit ""trel ur.iu. tMnti9,"patium 

E, pois. se o' ul,bl'e ministro doa nego cios da jus- aUdientur, inqUlnBlione comp'do;Cod: Thtodoro,d. 
tiça quer Cazer esta I;eforllla prelcindiu,lO do partirlo aeCUlret ... 
lltieral e .6 Cundado no a.pirltu que anim4 o par tIdo Mas, senhores, a questão nlo está nestel ou na
COQller.,ador, que não é senAo o principio da aUla, quelles dirpitos con&8grados; a qu .. stão está na ga~ 
ridade, hlt de cOD!>untir que opponhamos 80 prillci- rantlll e aft'ectividadfi pratica dessos direitol, e elta 
pio dll autoridade o prinCIpio da liberdacle ,que é Il ~ara!ltia ,só pó'! •• .,ir de uma oJgam~aç~o judiciaria , 
espírito ql4e /llIima onO'iS" partido. Calta IH.lI de nós qlll! lIISplfe conftlwça. , ' 
está no StlU t:lirtlito 'Çol\i~i todos os d u'eitos consag~ados pela revo-

Sr. presidente, em todos os tempos, quando S~ luçao dI" 1189; mas entreiae a 1I11a Interpr<:lla~ão aOI .-
trata de ref,)rmas jUdiciarias, os part,dos á p,.'l'lla ullemas tUICOS, a sua es-;cução aos clIdis turcos e o 
tomam grande intel'esse nellas. E não I,ó;e ~er (1~ 'lll~ será. d.-lIes? Zero. 
ontro modo. porqu'lottl a jUlltiç~ é () primeiro (~ o Mas cúnjlae ali leis IIS maill arbitrarias ao juiz in
mais poder •• so instruml~nto da lIber,i8de, " 'mo 'ócle glez, e vertlis com" Um" jurisprude'nciw largR, ba,. 
ler o mais tri-te e o 1001S terl'iveJ insLrumeuto da stl"da no equo It bOflo satisfaZ 81 exillencial, da ci-
autoridade que abu.a. vHisação. -

Assim não é para estranhar o intercsse que tem Para mostrar o que vale e importa a diftereÍlça 
.,s partidos nas rerormas jU'lÍciarias. nas iustitui- do organis3ção juúiciaria basta elto contraste: 
,ões judiciarias. Per&unt" f'U : quanlJo 11 ,autMidadf' att,'ndei. " , 
quer "edir o constrallglmento que é essencial li eStI- Diz;a o Rei Guilherme da Hollanda: li, Presciúdi 
l3uçã() dos seu~ actos, pOl'qUtl estes ali:ís fLoriam ,lo jury; eu vos cencedo () jlJlg/tm.'nto criminal 
annullados, a qu>'m raqUtlr, a quem pede este COflS corno entenderdes .. ('or outro lado dizia Rilikflm: 
trangimento'l Pede li justiç;1. I)oroulrfl lado, " « Da','me li instituiçãO do jury, e riada temo da 
quem pede prot cção " dt!feza a ltbardad,,'l ~em aprdc>oçao das leis da imprensa, conforme ore-
,duvida á justiça, , guoer. hollaodez, .. ' ' 

Senhores, na reforma jndiciaria hit lima parte que Já vê, p.'lt ,nto, o nobre minIstro que tenho toda 
é comlDum a todos os p.,rLid"s ft .que se acha e 8" razã,; '~ualldo dou maior- impotenci. á organisação 
cílnsagra em 10d,)s os cll'lIgos /Ilé dõs governos ali JlldicillrilJ porque nella está a Ilarantia e fi realidade 
sollltos é uquella que !lIZ respeiLo aos princioios de <I'IS cOl1ce~sõlJs que Cazeis li liberdade. concel.óell ~ 
justiça e aos direitos indivi'luaes. ' ' que muito a (!rccio. ' -', 

Mas a organisaçáo judlClaria que é a garantia Alguns nobre9 senadores, & nntavAlmente o nobre 
.I)SS8S principias e desses dil'eit"l. va da coro formo a senador ntllo Maranhão, se' detiveram em Ca'zer 
confiança •• e caJ-'I p:Jrtldo, V6s coufi,tes muit, no exeKvações pHa demt,nstrar qual era o 'pelt8amento 
juiz regular; nó~ confi!lFnOS muito no jury: cOr/filws lo pa~tido liberai ares' eito (Ia lei de 3de-Dez8lDbro 
DO juiz temporano, e nós no juiz vitahcio; confiaes _,;edUZlodo e!l~8 pensamento de ahrumlll opiniões 
na nomes,à.o do governo, e nós na E'loi"ilo, I UlHvid(/aes. Dou 11 isto uma re!!pOlta peremptorfa,: 

:< tod,. eSSA Irab:.rho me parece perllido; pua aber-
O noble ministlO d,js nego ias !la justiça diss" mOI,. qual é o pensamento dG partido liberal 11 res

para provar o I11ml espirito ":0 partido, que eu tiuhc f'li'ilo' .laquella lei, dev, moa consultar duns fontel' 
v.aiado succcssivamenfe no modo de con~ideral' II " ,li5CU~Sli.O havida em, 841 sobre essa lei e o pro~ 
questão; que ao principio eu achava o prlljecto gramma lib(!ral de 186~1, programrna ilssignado 
muito bom, mns uo !lep0\3 o achara muito mlÍo, O PO,I' ~ndividuOII d~ b~bhs as secções ,que até f'ntão 
nobre ministro é inj usto nest, a preciaçãn; Ci<l disse eXistiam no partlJo hberal. progl'e~sista e libprlll, 
110 meu voto, em separild,! e nr, primeiro e 0',> se ~1I'ogramma aceIto pelss assembléu proviociael 
guo!lo dlséurso,' que proferi, o me~mo quo ainda h(Jj,' liberaes e applaudida pela imprensa Iibf'rd. São 
digo, O projedo cOlltém impol tanles cOlIl'e.~ões li tlsLi\S IIS duas fontes. Que ImporIa slIbor qual 
liberdüdC', alUda mesmO) com as em"nd«s do nuhn' ("i a opillião iudividulll do Sr. Dr. Ul'b,no, se 
mlllist!'o; lln~ repitn t qua~sq,,~r () pur mais ampla" 11 opiniao desle disLincto cirladilll, hoje fallllcido. não 
que seJllm n~ cunces~ot'ls felt,ls a Ilb',rt1llclo, \llla9 ~ão p,',!le para este caso IOr-Ímportllnda porque na
inuteis 50' não forem acumpilnhlldas da UiDa orga- queile tempo aihda nno eru liberal, mas conserva
nisação judiciat'ia, que iDSjlire " confiança tJ galall- dor'! Que importa tambem opiniões individu/les de 
tll l1a SUlI elocução. alguns membros do partido liberAl, depois da lei de 
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~"de i>eiem~ro' E'. ,r~ci~o attilnder que o partidn «Appr~Tar, aceitar. 'lJerbi.gr,.t,itJ a razio, a lei que 
liberal, depgll dessa leI ,naO' teve possIbilidades de so propoe,» Por Il,onsllquencla, n~o ha nadl!: mala Da
relTludlcaçoes; e s6 podIa. pretenrler conr~es~õ s e tural do que dizer: n" o admltto eBttJ le.! ,,60 del
por conseqllencia·cssa. concessões dl1viauJ ser cal~u, miltu eata di.posição. E' o mesmo que dizer: voto 
ladlls, tendo se om aUenção o senado de quem de- 'contra. . . . .' . 
pendiam. E, portanto, não.é do admirar COIIIO trans- Se eu não d6sse ai razõos em que me Cundei, aerla 
ieÇão·, a omissão a res~eito dtlalgu.mss idéJs a que pla~sivel qu !' o nnbre. senador. l1«?nsiderule COIDO 
o p-altldo conser.vador ligava mailt Importallci,,·. equIvalentes de8ta~. IIC ~elo 8.,cJu6eo,o meu nae 
. O nobre ministro procurou achar-me em cObLra tJdmdto; mas eu dei a razao em que me Cundei. Rara' 
dicção (e niato loi seguido pelo Dobre senador pelo nao /ldmittir as idéas' do nobre miDistÍ'o e .il-
Milrllnhão) porqu!, na proposta .qu~ o pre,entel pm cutil ,as. .. ~ . 
186.6, como ministro, deC'areI que sllbsisLÍa 11 Tenho, Sr, presidente, a con!lcçllo de que mUltol 
appellaçio dll art., '79 § l° dI\. lei de a'de Dezembrn dos meus argumentos não tIveram resposta:. 8e 
entretanto que hoje entendo. que esta a'ppellaçi'" houve8somos de proceder a um balaD~o ildS obJec-
iDCOmpaUl'e1 c~m!> jUly. ções e das respostas, ~erja_mos que hUla um grande 

. Sr, president§, nao , pa'ra admirar que hoje. mai.· soldo em favor das obJ"eçoell. ". '. 
~mes'rado pela ~xperiencia e mais liberal, ':U plP. Ainda disse (I nobre s~.nadorqu~, quando ~entroll 
~~nda "suppre.lsao :1es8a appflllação omcilll que di~. ne.~la casa.e 'eve occaslao de ouvir mn,' dell para
Vlrtl;lll o Jllry, /1SS1m c~m() nã!l direi que o nobre bOI~s ao pllIZ. porque f·utinha promeUldo em n~me 
minIstro está em coolradlcçio, tIra ndo hoje IIOS de- . do partido hb ... ral aceItar 8S reoform"s'que o. mlllts
fegaaos e subdelegados a attribuiçiío de lermar terio queria Ora, bem vê V. EI: .. que uma prop ... ição 
çulpl(, e encllrreiando·a el:clu~i"amente /10" juiz"~ neites termt>s implica com a n089a dignida.le "orque 
municipa.'s, qua'ld.l vliIIs em 1854 elle, entã .. dep .. - serill uma traiçã? 11:0 p/l~tirlo-e!lsa conflllnça implicita 
tado, !!'e oPPoz a eSSi! rerorma. que, como minilOlrn p·.ra com um OilDlsterlO a~hel so. O que eu dllle c o 
dajustiçd, então propuz: elle c"nslderava .. ss" ex- qULI o n bl'e senador podia oUl'ir é o que vou lor: 
cluBiva competencla dn juiz municipal como impolI' .. Esptlrem .. s, tllmb,>m deve ser a nossa p"l"vra 
si'f'eLem razão da irande extensão dos- termos, e da de tlrdtlm : e Da verda,lf', senbores, h~ identidade de 
póisa popuhíçã~ disseminada.' IIbj .. cto entre IIY ref rmas d .. seja.las pelo partido li-

Não digoqlle S. Ex. elltá em contradicção; dillO berat e ali rt·torm.s prometLldas no discurso da 
gue tem hOJe convicção diversa da que tinha em Corôa. . ' 
185'. E se alie. estl! hoje além de J654, não 'rlAv.e H .. verá, porém, identidade quantos a08 maioll, 
.extranhar que eu tambem caÍDlnbendo esteja além quanto ás disposições quo desenvolvem e realisom.o 
de 1886. . .' '. pf'nsomento do partidO liberal? Relta ver; por-
. Sr. prelidente, o nobre senador plllo Maranhão, tanto e~per61mos. ".' c .• : . 
. furibundo contra mim que nunca o oft'erIt1eu, I cholJ Ei~ bhi o que ~IJ disse. Esp.,remos as emendas lIo 
moth'os de'censuras em tu.do que eu disse na 2' di,· nobre ministro; pois bem, a "ista dAS emendl8 de -
cUBsão e S. Ex. até condemnou a pbrase nono admitto S. Ex., eu não podia, nem meus amigos, Bem trahir 
,(ulle/Dpre,uei no mpu voto emseparúdo. os principios e /IS ~radlcções do partido libera., 

O SR. VIIIRAD,4, SILV,4,:-V. Ex. é injusto palll ildoptal-81; sIm a Vista QesslIS err~eudap, de"o Bl!r -
comigo.... fraco, e confessar a nossa de.cepçao, lomos. iIlll~l~ 
, O SR. N.ulvco:-Não me dirijr> a V Ex dos pela palavr.l sOQ()r~ do dl.scurso da COJôa: Dao 
. . _ _:. .: • . _ suppDzemos. qne o IDlDlstel'lO, a pre8entandll .se 
: . O SR. Vl.IRA. D~ !;ILv,4,::-Nao. Bel se disse IStO; com" reformador, viesse desdizer e retractar aguillo 
.mas ,V. El[. qut:' o diZ. •• . quo 'outro ministerio conserva.for, e tloiaiciado 
: . O'SR. NABU.O:-E~t~u me diriglndoao SI'. ClJn com~ o min~sterio ac~ual n08 p~incipioll. de or~1D 
,dido. Mt;l!de~. S.-Ex ~lsse q.u!l estas.palllvrlltl: nno publica, haVIa conce·lldo ao parudo liberal. (.4pola-
ad,..ltlu,llgnlflcal'amlllmposlçaodl'l Blsrnarkem FE'r' .10R). . .. . - " 
·riàr,~., ou .1e Napoleão em Cltmp"-Formio. E~te ,'ito Sr. presidente, na (lolitica as concessõea aio ma-
·do Dobra. senador nito tem. ê~piri~o, porque'lhe Calta teria muito d"licllda. Nenhum governo. deve' conCf-
'0 el18nClal qUI! é o l'erOSlmll; fia0 abi a identidade der senão qU/lndo pó,de, nflnbum governo devp con-
que a analogia quer. . . . ceder;mais dn que r óde: mas quando J:m gf:lverDo 

Na verdade, não hlt senão zombaria em suppOr concedo, não deve recuar, porque fica sem Corça mo
'que nós. 'reduzidos a est"s póiJCtlS votos que temos cal para resistir, e os ildvelssri'.s com força moral 
no lIenado, sem l'OZ naCllmara temporaria, destitui. para exi~ir. (ApoitJdos). E' o que 8e ·dá collÍnoaco. 
~os de todas as posiçõés 0!B~lae~ tio paizJ queremos Que I O miD~sterio dá 16 de Julho, conservador o 

·lmpor. a~soberbar' um mlnlsteno que conta com nosso adl'erSarlO cnmo o 8CluIIl, tAo comll~t.nte 
todo o poder. corno o actual, nos dis,e solemnemento: _ Vossa. 

o' SR. Z,4,Coll\IAS: -Mas·que e~tá muito fraco Id~a8 não i~plicam com os principios de ordem pu-
. . . • bhca. e POl!! damos satl~fação Il ellas.; mas· vem 

. O SR. NABU~t1: - Mu, Sr. prosldel1~e, y. Ex. quI' um ministerill da mesma opinião erompendo a-so
émeNlre da hngua, ba de me fazer Ju.tlça, ba d", lidllriedade moral que deve existir entre minillter~ol 
.rec~nbecer. que ~ palav~a ~drnlt~o é WUltO pr~í.ria. da mo~ma o~inião 8 9uebrando li fé que deve haver 
. ~ulto ~a1!.ld/l. DIZ o Plc!'lo"arto de Moraes da ui, lias relações dos pllrtldús entre si, diz: ar As reft r
" uma eilcçao, dando a IIlgnlflcaçãodo verbo admittir: mas, que o mlnisterio de 16 de Julho vos conccden, 
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implicam com Oli princípios de ordem publica, com 
a vida da antorid11de, nós as retirdmos? " 

O SR. Z.u:>la AS :-Tem sido lodo o seu trabalho. 
O SR. NAnuco: -:- Já vê o nbbre minist;o que o 

ministerio d 16 1e Jlilno nns deu força 1110ral par11 
exiJir• e o nobre ministro não tem força moral p~ra 
reststir. (Apoiados.) 

Sr. presidente. não obstante a nossa decepção, qual 
tem sido o ·nosso procedimento? T8mos discutido 
só quando é essen~ialmente neces~ario, não temos 
posto o menor embaraço. nn march • do ministerio, 
porque, sennores, boje não devemos concorrer !Jara 
crises que não· podem. ser resolvidas livre':llente. 
(Apolcados.) Quêrflmos. o potiet·, e.o .temos dilo. só 
para fazer as reformas, mas entendemos qo1e ess&s 
reformlil!·não são reali~aveis sob um go.vemo provi 
sorio e fraco. • . · · 

O SR ZA«:ARIAS :-Governo de viagem. 
O SR. NAnuco:- ... tepUo, só queremos o poder, 

para realisar as nossas idéas .•. 
O SR ZACARIAs:-Apniado. 
O Sa NAnuco :-.• ;e tal pretF~nção não é possível 

nesta sttu~<çli.o anormal' ·que está fóra das condiçõ· !I 
do systemH represent · tivo: ass1m, nada queremns 
hoje: não temos outro in tere li se nesta discnssiio 
senão vindicnr noRsus prindpios e nossas tradicçõfls. 

O nobre sen11dor polo M ·· ranhão não ~e cantHntuu 
com fazer me I'Bssar por vaidoso,e quiz amda achar 
me em erros. 

O SR. P,\1\ANAGUA' : -Isto ha de sor bem diflicil 
O SR. NAnuco·:- Não duvidei sustentar que o 

exemplo de Inglaterra, que alguns invocam, qunuL· 
á difficuldada de reformas, não· sorvia. porquanto só 
éra procedente a res11eito d:~ lei "ommum.mas uão a 
res11eit•> da legislação estatuarin que tO<los os dias se 
reforma. «Está engan.-•do,disse me o nobre senador. 
não exa·dnou bem a quo>stão; o espirita daquelle 
povo é o mesm" quaotu á reforma de uma ou de 
outro lei. » O nobre Sllnador é que está enganudo e 
demonstrarei esta ~tffirm,.,tiva. 

0 DObre lienador CODCOrda Pm que ha. differença 
na Inglaterra p.ntre alui eommum e <1 l••iestatuaria 
A 'lei commum é n complexn de princípios e costu
mes transmiLtidos de gi:lração a gl~ruçao, e a lei Psta
\uaria é alej •·scripta, a loi votada pelo parlamllnto. 

. ·• A lei cummum é, como dizia Ben•ham, um ente de 
razão; uma ft,·ção: prncurae·a e íiinguem a mo"· 
trará, porque ningu~m sabe onde ella 10stá, e o qu .. 
ella é Grande é a Di~ na de E~Jheso, diziam os sa
cerdotes de Epheso; grande é a Mm11rv,· de Athenas. 
diziam os Sllc,:.rdotes de Athenas. Tambl:lm os ho
mens da lei na Inglaterra teem 11 sua Diana, a sua 
Minerva, é a lei commum que elles chamam n pro· 
feição da razão. » E' esta lei- commum o noli me 
tanger• dos in~lezlls: a reforma deUa é a grantte 
questão, a questão diflicil nohse paiz; as reforma~. 
porém, da lei estatuariu dt·sde Robert Peet, de 182~ 
em diante, são f:~~:eis '·' teem si•1o froquentes. Aind;• 
este aooo Glaclstone mt•strou-s!'l arreper<dido de tan
tas reformas u um tempo. Vêd~ quantas reformas 
ne~tes dous annos se teem feito na Inglaterra: a 

reorganisação da propriedade na lrlanda, a ela ia1:oo 
trucçile publica, a da· naturalisação e· dos · di~ei&ol' 
do~ estrangeiros •. a dos tribunaos judiciuiol, a,.do, 
jury e outro.~s. · 

o SR. F. OCTAVIANO :-E do exercUo. 
O Sa NAuuco:-A do exercito tambom. 1i v& por 

conseque.ncia o n· bre senador que hoje h11 facihdad~. 
e frequencia de reformas na Inglaterra, mas_re-
formas das leis fiSt"tuarias. · · . · . · · · · ' 

Affirmei e atBrmo que ha 'lnaior difBculdade na 
reforma da lei commum. funda<( o na autoridade· Ce 
Guizot fMonosrapnia sobre sir Robert Peel), Elo::r 
(Codificação das leis) e Meyar nas suas eelebftll 
cart •s dingidas a Cooper sobre " l'i'gislaçãe ingleza:' : 
Elles diz1-1m que Robert Peel, fazendo a 1eforma • 
c••nsolidaçao dos estatutos, não tocou, porém, na lei 
eommum, conservando seus mysterios e iodeciiÕel 
par" não aft'ront.r as p<~ixões e preconceitos que á 
r..,forma da lei commum suscitaria: aaaim-que, elle 
conseguiu, além da consolidação de 85 osta&U&ol · 
a .. bre o jury, a revisão 11 alteraçao dasleiil da ban
carota, e varias r.eformu dos leis penaes, torriail:
du-as mais humanas, princi1oalineote as que Im
punham pena df• m• rt.e As ref. rmas das leis est.a• 
tua rias teem r.ontinuado,. como já disse, e a mesiBa 
lei c .. mmum não ha de resistir á acção do t!'mpo e á 
~·rflssão da civilisação. ·A verdade é_ que sob .: 
Rninha Victoria, em 1865, foi nomea•1a uma COJII• 
,•ulB~ao para Yer se é possivt>l a codificação da lei 
commum, e essa comm1ssãojá deu parecer, opinaado 
que era possível e convtlnien.te .-sse digesto, não 116 
vara coosolidaçãº o revisão das leu!, senão para pre
ludio de um noyo codigo. Esse parecer está no 
Ti,.esde30 de Novembro del867. EtoOm,eenhorel, 
foi.o nobre senador que se engannu e não eu, e 18 
l'rrei, ·errei com as autoridades que tenho citado. · 

Sr. prestdente, You cumprir agora meu 'propoai&o 
em t.reves termos, como <~Xigo o caracter da um 
protesto. · · 

Muitas teem sido, como o senado eâbe, 11 pu.;, 
tenções relativas á reforma · judiciaria; .parece 
porém que a opinião se .tem fixado principal:nea&e . 
nesLa& b"ses, sobre as quaes ch11mo a a&taooção do 
senado. isto é: a indep·' ndencia. da magi•,ratara, 
a unid!'de da jurisprud .. ncia pela· auprema decido 
•lo. supremo tribun,• 1 em ma teria de direito, a 2• 
inst .. nCÍil oollecttva, a 1• iostancia Yitalicia, a j1P
t1Ç8 loc11l dos juizes de paz-, a reatricção e formula 
prerisa da prisão preventiva: 8 separação cb jUI• 
tiça e policia, a extensão e facilidade das ftança1, 
a verdade do' h.abeaa cor• ua e 8 independencia do 
jury. P~rgunto eu : neat.es artigos, o projec~ .que 
passou em. 2• lliscusaão satisfaz o de•idercuum do 
paiz '1 Pretendo provar qüe não. 

Quanto á independencia da magistratura, j4 de
monstrei, como cabia em minhu fnrças, que essa 
independencia é lmposs•vel sem ·antiguidade, sem 
m ios de viyor correspondente• á dignidade das 
funcções, sem o descanso honroso da velhice, 111m 
o fuLuro da-familia, se.n incompatibilidade politica. 
Alnd~t mais, para que esta independencia seja r&ll, 
é preciso que a capacidade do maJi&trado seja ga
rantida pelo noviciado. Quanto a 1ndepeadeacia da 



- lllasfitratura niio ha 'nesta reforma. aeniio e sómnnte 
a a'poaentação do m~gistrado· aos 60 ao nos, d posen-
tação que esri no d~reito · commum. · 
· 0' noviciado ' O nobre ministro prescinde delle o 

o· considera aem·ímpor&Hncia ; ·mu à noYiciado está 
eatabeleci,:fo em l_)·•izes muito annlaJados, oude h11 
uma organisação.Judiciaria que aatisfaz. as condi
~õea da.adminiatraçio dn justí9 .. , e as exigencias 
da liberdade ; existe na· l-'rusaua, na Aus&ri·•, 'P.m 
muitos estados da Allemanha e na Hollanda. Em 
lnrlll&erra aabe V. Ex. que .os lilii«istr~dos não 
podem ser tir11dol seniio dentre os advocadoa.' 

Na França não ha noYidado, é YerdDde, · mss· o 
no'rieiiJdO ê abi reclamado ··elns jurisconsultos. maia 
eminentes: é' recl1 ma do pela C6rtd de Clilaação em 
documento imp<..rtante, que Yem reler·• do na obra Or
aaniaaçio j•rdicLaria por Bonnier': a côr&ede Cassaçi•· 
auim'•e e.xprime ·«que o noviciado é- a regener1ção 
da masi~tratura e d"V8 consistir. no concurso dos 
jovens qu• tem conclrJi•jo seus estudos de direito " 

Ma1 o nobre ministro content~ -se com a pratic~ 
adquirida no• primeiros logar11s : asqim 01 magistrll· 
des'biio de adqnirir experhneia, 6 .,·erdade, mas hão 

-de · adquidl·a la7endo vi .. timas, bão •1e a•jquiril-a 
lfando sentenç<1s imustlls,- fazendo danino irreparavel 
á hoiJra, Yida, e l;berda•le do cida1iio. (A poiado11. 
Mas eate11 objPctns sagrados podem servir para PXP"
riencia de meninas' « Seio aovicitdo, diz um vt>lho 
magi~trado francez (R:.yrnonâ) a magist•atlíra ha dP 

'Ciecabir da sua. dignidade moral. » E oa verda 1,. 
para o ~·•i•trado é essen!lial o respeito da popu
laçio, e para ter este respcnto senhores, n.ão ba•ta 
exercer a jurisdic.;Ao : IJ preciso ~>xercél-a com ~apil· 
cidade e consci~'ncia das funcções que se exercem. 
,rApt•iti•IOI). ' • 

. PensAi qu11 o nobro senador pelo Maranhão v4essP 

Afóra esta questlo de nome, 00mo '-de un••,. 
questão sopre a justiça ema·oada. do Rei, que o Do
bre senador viu na constituição franceza de.lll,, 
questão ·de ilome; digo eu, porque não 1lg~Wca.18~ 
não a tradic~ão do &riumpho da realeza cona&t&~. I 
FObre o (t!Udalisme,- afora.iato,_o que é que cli,...Q 
nobre senador' Oue. na Inglaterra e·aoaEa~ 
Unidos o. r:oder 'judid.orio _e ·o defenaor·da ~ 
tutção Peço ao nobre senaíJor que nea&e poa&o .., 
pare a Inglat••rra doa Estldos Un1d01. • . . . . · 

No1 Estados Unidos, é Yerd. de o poder judiclariO 
não declara directamente a nullidade .de umaJel. 
mu pó•Je dAixít r de applien uma lei; por •r liiC'•naai~. 
tuicion·Ht Pergunto eu: 011 ·lngla&erra •' li; m11me. 
cousa.? ·Nlo: de11de que oa_ trea. podere• 11tio ~u
nidos, isto .?-,.O Rei, a camara doa communa, .•. a 
cama r a dos pares, a loberania ·é. abaolu&J, o: par .. 
lamento inglez é omnipo&en&ente. e com: .. ta :omal
potencia implica que po•~• o poder·judJcia.rio julgll'. · 
a lei, e não f'Xecuta 1-n p(fr incons&itul~ioaal. · · 

. Na rnglatPrra o que domina é.o priocipio-que 
dumina em todo o mundo; é o seguinte- (p•rdoem o 
texto. -JatirJO): Nnn sunt ''flelljudácandCII 111/J I~Gu~ 
dum legu j"dicL n:lum; o p•tder judicie rio. não 11111• 
~s leis: é obrigado a julgar eegundo u.Jeia. Ei1 o, 
principio. que prep,.nl1era entre nós, como ~a ln· · 
gl~tterra, comn em todos os paizes conhecidos, com 
>~xeepção dos Ewtados-Uaidos e da Suissa.· . ·. ,. 

O -nobre stmador . tem-- conftança no prlnmp1o / · 
a~~Pta«!" na .c·)nslhuiçã!l american~ ?. Este. praa
l!lpio, Sr. pre11r.lente, senao traz grav!SSlmOI ~aeon
venientes, é FÓ pel" bom senso do poYo amer1caao~ 

o SR VIaiR.• DA SILVA: ...:.Na Belgica aglrou••!t 
essa qnestão rmportantissima. ,' · 

O SR. N-ABucn: -Mas na Bcllgica não exiato eate 
principio. ' 

O SR. VJRIRA DA SrLv•:-Não ·exJsto. 
, eJil meu_ auxilio a res ~·eíto da it1depeodeileia da ma 
giatratura; mas o nobr·o senador disse que essa iode· 
peiJdencia é imposaiY:el. llepois de querer que o 
poder judtciario s~jiLum slalru in. strttu. St'm vida de 
relaçllo com os outros poderes políticos, conclui•i 
•ue;· co~'' isto não é possível, nada se faqn. Mu o 
obataculo· que aohou o uobre sen11dor p11r11 a 1nde· 
peoi1ericia do poder judicruio. foi a r.oustituição do 
Estado; ·vejamos c .. mo pôdÁ o nobre senador dedu
zir ~~~ constr&u!ção_ esta impossibilidade da indepen-

O ~R. 'F. 0CT4VIA!fO:....;E noa Estados-Unidoll aio 
os tribunaes federaes, não é a justiça loell. 

dencia da ma·ztstratura. · · 
· E' que a · consiituiçiio. colloca o poder judicinrio. 
em um1 posição inferior aos outros poderes. Como? 
Nio diz " constituição que o poder judiciaria é um 
doa quatro· poderes e. nin diz que todos os. poderes 
JtOihicos. silo delegBÇAo da nação, pelo que lambem 
e delP.g.tção da naçiin o r•o ler judtciario? Ma!', ·e 
gundo o nobre sl!nailor, flca o po Jor judi !Íarin ern 
~ma posição inferior, porque a constituição diz que 
sao reprtlsen&o nte• d11 nação o Imperador e a nssmn
bléa geral, mas não falia do podei' judicia rio. 

O. que ao n<>bre sena <i o r p•l reco inforiorid11 de é 
um grande -pensllmentn da con~tiruiçito. Senhor-e~ · 
a represeutaciio envolve n 1rdi:vidad1'o politica, e sem 
duYida o podor judiciaria não póde, sem tr.;ns
gressã~ _da· sua missAo, consi•jerar-se poder activo 
na pobtlca, representando, e envolvido 1111 politica.· 

O SR. Nuuco :-:\las, Sr. pre•lclente, nol Rah
•los Unidos, mesmo ahi onde o poder Judiciario p~d• 
embaraçar a márcha cfÃ -aJmintil$raçio, P'!' na!'io •• 
não· execução tlas leis que. elle JUlga taconltUU• 
··ionaes, ahi, perjrurilo tu ao nobre senador, os .ma· 
gistrados teem mdependencia absoluta do11 outre1. 
poderes c· mo o nobre se11ador quer' . . . . · 

O magistrado nt>s Estados-Unidos é nome~ do pelo 
presi.Jonte da Republica com accordo ,do senado: o · 
magistradu nos Estados Unidos é dea&Uuido pelo 
senado por motiyos graves, que lhe slo. deferid_oa . 
pela camara dos representantes. lá va, pots, o nobre 
senador a deperrdencia reciproca dos poderei poli&i· 
cns. E. repito. se não vem gravíssimos ínconYenl.en·· 
tes desses el~m~>ntos de con1licto é por causa do bt>M' 
st~nso do povo americano ; mas tal singularid~d• 
transportada pnra O';Jtro paiz seria ·ausceptive~ de 
funestas consequenca~s. . · · 

Eu não penso como o uobre senador; entondo I(U8 
posto • magistr:~tura não julgue as leis. ·mas deYa. 
extocutal-;.s. é possível que o poder judiciaria lfja 
independPnte. , Em todos 01 patzes se tem relolYido 
este problema. A nomeação é do poder exeeutiYe, 
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mas a par da nomeação está o principio da tnamovi· 
bilidade; e, se juntarmos a isto, como quero, o no
viciado, a incompatibilidade e a antiguidade," inde
peodaucia fica perfeitamente garan,id"-

0 o~t':o pont!>, S_r. pre~adento, é. o da separaçãu 
da pobc1a e da]UStJça. E· um draideratum do pnaz 
que a autoridade que prende não ~·'ja a autorid~tdt< 
que julgue. Mas, seuhores, nesta mesma lei,_em 
que se trata de executar o principio d<t separaqão d11 
ju_!!tiça e d:~. p~li~ia, é ne!t:t mesma lei qu~ so in· 
Cnnge o·pnoc1p10 que se quer ud· ·piar, porq11anto o 
nobre ministro dá aos juizes de JliZ um~ jurisdir.çãu 
que elles n_ão tinham até boi· e, o tod11vJa decl~~ra que 
não é incompatível que el es sej<~Rl subdd.-gados. 

Quereis ver; sonboaes, o argument . Cllm que so 
de rendeu o nobre ministro dns ·negoci_os da justiça? 
Elle nos disse : « l'olo art. 65 da lei de 3 •ie Uezem
bro o juiz de paz tem funcções policiaes.• éoncedn, 
mas pelo art. 65 da lei de 3 de Dezembro, o juiz lie 
pu não tem jurisdicçiio alp;uma; pvrlanto. sendo •• 
]Urisdicção d1•da por 'ós , o~ois vós que ao mesmo 
passo confundis a separaçao que quereis realisar. 
( .4 po.iadtJB ) ' · 

Actualmente os juizes ele paz tr·ern,funr.ções poli 
eiaes, mn o nobre mi11istro acc• escenta a estas 
funcções a jurisdicção; por consequeocia é o nob• e 
ministro que conCunde justiça com n pt•licia;t~ue pelo 
art. 65 da lei de 3 de Uezembro r1ão estavam r.on
fundidas. Para realisnr-se a separação desejada, de 
duas cousas uma : ou o nobre ministro não ha de 
dar Jurisdicção aos juizes de pnz, on dando-lhos ju
risdlcçli.o ba lle declnrar que clles sii.•• iucomp:•tiveis 
com os cargos de ~ubolel gado, 

Portanto, Sr. prc·idente, a !f!i nada f;•z sobre a 
independencia da magistratura, o uão completa a 
separação da justiça ·e da policia. 

Quanto ll r8strição, e formula pre~il'a da prisão 
preventiva. f:1N Tt•laçãn á r<'strição da pri~i\:1 pro 
Yentiva o projecto nã" contém disposição nova. 
Porque não odoptarnlls (torno a insistir nisto) a le
gislação ÍDfllB:tlf, tiio sribia como é 'fP<ldinmos es1a 
bclecer, como na lnglnterra, uma ft••nça como di· 
reito queoTéo podeexiair e outrafia•Jça cnmn f•vor 
qu•1 elle podo pretender; a IIi a fiança em certo~ 
crimes, como o de nlta traicão, 8 uma f<cnldade do 
i!•iz.masnos outros crimes Õ !!ma obrillação doj11iz 
Façamos a mesma cousa: nos cr1mes afiam;aveis o réo 
pode exigir a fiança, é direito dos réos; nos Cl'ime~ 
tnaf!.·mçayeis dPp'·n~e do juiz'- conCnrme rcrlas e es 
pec1aes cucumstnnctas. 

Sim. porque o cidadão domicilia rio, que por sua 
condição PXcluo a su~peita de fuga , que aem 
bons precedente~. q•1e commettendo um crime 
mostrn aos olhos ,de todos evidentes motivos dn j u~ 
tificação, 1101 que ha de ser preso emquanto respondP. 
ao precesso? Quer.eis gara'!lti11s? Adopta e o exemplo 

·da Inglaterra: alh; nos cnmes de alta traição não é 
o juiz de paz que dá a fiança, é a corte do Banco da 
~ain~a. Pois ,be'!l; cc,mmetta-se !!sln fi,l nça extraor 
dmana ll~ re.nçon~; sorá '' n::•·smn quH flra antil(ll· 
ment! com a_s cartas dtt seguro. cc>nceóida:• pelas 
relaçoes, e nao pelos corregedores, nos crimes de 
morte. 

Portanto, admittida 1 fiança facoltati.-a· e 1 ftaaça 
obrii"toria, a fiança racultatJva nos crimes inaftan
ça•eJ~. e a fianç~ obrisatoria nos crimes afiança
veis, ·tariamos ftdto grande progresso, niío terituaos 
hoj" menos do q119 tínhamos sob. o goyerno alt· 
soluto. · 

Assim, quanto .á restricção da prisão-preventiva 
Ó prt•je,:to de lei DãO tem uma SÓ disposf~o ; nlo' 
avançamos um passo de terreno, não se faz·uma. 
conces1ã_o lls reclamações da opinião.. - . . .. 

Quanto á formula pr-ecisa d.1 prbão preverítÍ\"1, o 
prOJecto da camara dos deputados era. na verdade, 
satisCatorio, porquanto, á vista d•·llc,.nenbuma auto~ 
ridade po·Jia decret~r 11 priljiio preventiv.l, senão o 
juiz fC)rmador ~a c!llpa_, que é o unico habilitado, 
porque ~ o un1co mtetrado dos my;.terioa do,J)ro• 
cesso, o unico competente para avaliar os indiciol. 
A urtica foírma para a prisão é o mandado desse juiz, 
e ao ma.adado de prisão dev" precoder um proce11o' 
·p: eparatorio, consistindo ua Jn·~uirição .. d.e dual 
~estemunhas que jurem, de sciencia propria,. ou em 
prova d,Jf!umenta l ou na confissão do indlciad!) •. 
A emenda. porém, do "obre mi11btro illude e inuli
lisa to.1as eshaS garantiU que 11 projer.to da Catnara 
dos deputados est • beleceu a bem da liberdade do 
cidadão. . . 

A emenda d<J nobre ministro é está : c A falta, 
porém, de mandado da autoriirdde formadora da 
cuh>3 na occasuo, nilo mhib·rá a autorid11da policial 
rou o juiz de paz de ordenar a_ prisão do culpalio de 
c• ime in" fiançavol, quando e·,.•orJtrado, se para 
as~o houverem de qualquer modo recebido raquisi• 
ção ela a•atoridada competente, ou se for nottJriG.a 
ezpedit;ào tJ., ordem regular pttra 11 eapt•u~a. • 

E8ll cl • usuh <c ou se Cor not!)ria a PXpedição ~a 
ordem regular para a captura• involve um runea&o· 
arbmio concedido á autoridade palicinl para a pri
•ào preventiva ; " nobre ministro tergi'fersll quando 
re"ponde ás censuras sobre este ponto. · ·. 

., J)1z o nobr". ministro : não querets a prisão ha.
vendo a requisição da antoriclade 'l Quem disse ial.o'l 
Admittimos a requisição quando o itadiciodo oath:er 
fóra do termo, porquanto a requisição do juiz colll• 
petento equiv~tle ao mand~~:do, pororue.deptmde do 
mesmo proco~so preparatorw; o que não queremos, 
porque d•~st•óe todos as gar.antia.s da prisão pre'VeD- · 
tiva, é esso nrbitrto f:onferido á autorid!lde policial 
para a prisão preventiva quan 1o entender cque Q no
toria a ex~·ediçãn da ord<'m'regular para a 'captura.» 
No,orial Como ? S~:> não é ''erosimil que seja uotoria 
uma nrdom de Pri~ão sempre expedida em segredo 'l 
Ort18tn regular I Como? Se não ,.atando presellte a 
ordem nii.oé pos~ivel a inspe·cçito dt:ssa regularidade! 

A verd11de é que não é competente exclusiYa
mente a autoridade judici11ri" para decretar a prisão 
preventha, mas póde dncretal-a tambam a autori
·lade ~·olicial; ql:le a r .. rmula da prisão preventiva 
não é sómente o mandado e"cripto elo juiz formador 
d11 culpa, mas a ordem !la autoridade polic.ial; que 
a requisação do juiz formador da culpa, em vez da 
ser dirigida a outro juiz, é diri~ida 8 a11toridade po
liciul: que esta autoridade policial r~z a prisao sem 
o p~oces.so preparatorio que . o projer.to exigi!', mu 
arbltranamente e vela "otonedade~quo)he parece. 
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O:SI\. PA'RAIUGUÁ dA um aparte. vida pioguem. quer ,ue o :habea,·co,.pn seja. CQDce
O ~'R, FICUBIKA DE MBLLO: _ Ha emenda de re- didopor injusta pronuncja ; por errada aprecia~o 

, " das proyas ; pela falta de provaa" mas DO , cuo·, .de 
dacçi.o. ' Dulbdadell; od" certll Il unica bulUdade .ub'Ulaclal 

O Sa. PAI\Al'UGUÁ:- E' bom tira(o por qualquer de um proceJso não é alncompetenci. do Juiz; 
modo 8 a, notoriuiadc. quert mo~ que seja mantida a 'dspo.içào dalei' 8clual 

O,S •. FIG~BIl\A DB MiÍLLO :-Leia o § 30 do art. 14. e seja applicavel o hab8G"COrpUI/, quaaãoo, pró-
da 2. consolidação. ' , cesso é evidentemente pullo, AliAs em ..... deum 

O $á. ZACARIAS :-Já eslamos nasegunda"Oepoi8 ~~~~~~~':, 1:!~:~9d~m,::~:::~?' ísto~"a;aeDos:~O;qU8 
leremos as errat1S. Uma oulra razão deu o nobre ministro que." im-

O SR. NAB'CO: - (f)epois de IIr ",' ementla). procedente; o processo t!cavacQmpletamea&e,traa' .. 
- A emenda não ah~ra o que pa~sou na 2" djscu~são. torn!ldo. Mas 11 isto responde a I ropria emendado 

. O Sa.FIGUBlaA DB MBLLe :-Náo altera ~ esclarece nubre min.ístro quando ,jiz q'le o ,habe(J".o,.p.,.. Dio 
prejudica o prQcesso, o,q~aJ .egue o 88u,cur80. 'A 

O SR. ~A.I1CO :-Portanto, ,Eubslste o arbi,trlo dilTerença, é que o ré.) hna·se .olto em ,,.ez, de 
que tenho censurado. " , preso: IPas o processo continda. , " i ' : ' '-" 
, _No' sentido da extonção da fiança, Sr. presidenle, Quanto á. legislação inll~zll não póde ser as.éme-

pelo mesmo modo nada ha de novo no Jlrejeclo lbada A nossa, porque IA o processo é .ccusatorio;· e 
A JlItOçallÓ (em logar nos mesmos C.80S que boje, não il.Ct>rmatono como o nllSSO, uão iltterYem a'-pro

.," AqUl me retiro ao que jddisse sobre a fiança nuncia ; preparado pelo juiz dI) paz. reméUido ~ra 
lacul&lltivanos crimps iOllfiançaveis, o jury. M..s, pergunto: ·se u m~.dado COr .x~itido' 

, Quanto á Caf?ilídade d,l' Jbnças existe 11 tabella q~" na Iuglaterra contra um réo por cri~eqae alep.. 
é uma idéll mlnha, e_me parece Import"nle para di,. lação criminal não.pune não,tem cabimento o hllb,.,
'minuir delongas do arlntra!llenltl, porém nadl muis 1I0rpus? 
do que iSlo; iusislo em considerar /I fianç/l provi. OI rei que sim e,vou citar auloridadeeompetente,
sotia. como um processu (Ju.,licado e deSIlIll.õdlOso. HaLlam, (t,'aduccão por GUiZOI), tom. 4- pai. 1.:' 
que Dllda aproveita" celeridado dll liberdade pro, peço licença a ~. Ex, par/! ler. (Le): 
,.boria.. « De~de 08 primeiros tempos da cOdstítuiçio :ia-
, A reColm3! ~r. presidente, satisr"ri~ ao de~,idt- gleza, nenhum h"m"m livrepóda .er'detido s.aJo 

rlltum da ,?'PiDl~O. se porveuturll contlv SMe a líféa em vir,tuda de ac :u9l1ção ou condemnaçio cl1mi .. aJ. 
~e o p!lrtldo liberal consagra no seu programma. No prim .. iro CttSO esta em .eu poder pedir' li côtt. 
ü&o é. que aC) ré'J que quer prest.u· ü:tnçd,. se con· do billlco da Rainha li(JbeaB.corpu~ acl.ubJioiefldum. 
ceda, J;lclIDdo e!le SOllO, um ,praso P/!!,u prestai li. ] dirigido á pessoa que o retam pUd /lpre:sental-o:com 
,S~ a!lSUIl pocJerlamos cumprar o, preceito constltu- a ordem do pr1sã~, afim de que a cÔ:le possa esa. 
elon.l. . .. miR ,1'a e apreclal-~. reter o preso, obriraIo á 

. Quanto ao h"b8GB-COrpus, Sr. presldente •. lnslsto caução, ou pol-o em libel'dalle. D ' 

alUda ~m que, ex~ept.uad!, .o C/lSO d~ prOQUnCla, esta Eis aqui. não é sómenle o caso da ilicompetencia 
garantia fic~ ~!JHO ,Ioutlllsó.da e nao SH lIstaz o fim quo deltlrmina a eXpedição de uma erdem de ""belJ'-
de sua. lDS&lt!llçao: a emenda tio nobre mlDlstro ,:orp".: mas tambem_ a pri.ão arbitraria. : 
quer dIze.: JUIZ formador dll culpa Ilpres8'!B a p~o li O habeSB-Co'pUI1. diz Blok, tem 10'1r tambem 
Dunci!l e para logo'1l.cará cOhsumwodl! a vlolencla, quando o cidarjão é· preso por factos que" não são 
e oCldlldio t~rli <:!e esperar: pelo Julgllm~nto do delictos ou crimes evillentes corltrà a lei commum._ 
Jury, q:ue no. Interior do palz ! r.nUlt() tardiO, e ás Sr. presidente, ~18nto 11 jurfsdicçlio vitalicia d,o 
,.ezA81mposslveI. . , juiz de c;lireito. é certo q:ue.o oobr,!, ministro a ea-

Eu disse quo a emorula dll nobre, III1DI:ltro. ficava tende e eX,al{era até a omnlpotelle~a c,?mo,llo&ou o. ' 
áquem -'a jurispradencia, e tro,uxe para prova um D.obre ex mlD~stro dos negoc~os. da. JU,!IU211:, o Sr. b.
.resto em que figu,', o nome Jlluslfll de V, Ex., rdO du Murhlba: ma~ essótJurmucÇIlo vltalicla.do 
araSlO, eegunj(l o qual ohabeo. co"pu, tem logu no juiz de dirt'ito quo o nobre minJ.~ro quer, ai~ ,_ 
caso de haver !fesp/lcho de. pronuncia •. Este ~r~8tfl 1~~HIl.o !lós !l qu~rernn~ :.0 n..!'b~e !DIRIS&ro qu~r aJu. 
diz o nobre mmislrll, é do IllCoOll'elenc18 do JUIZ da rlsdleçao VlLaUc'a do JUIZ de ~lI'elto .~omo 2- uI',tan. 
pronuncia, e a sua erDenda lIutorisa o. ha?eaB corp"' cia, D.ÕS fi qUl1!emos c0!ll1J lalnstnn!lla. Conce~trall· 

. dO caso de ineompetencill. Eu p,oderla citar OUI!'Oll do a Jurls~lçça.\CoU,ectjva das •. el!1ço~8 na.s ça,htaes, 
, arestos fundados eio outras nullld/ldes. al,ém da m· o nobre ministro esta bc'lece (IS J'UZ8S de dUCILo COlOO 
competencia. E. senhores, n~o hit 110 IIroces~o cri 2" instancb ,:!US outras co~ I~cas que ,n3.?, são as sé· 
minai outras liuUidades equlvalelltes a d3 lOcam· !les ;fa~ rolllçocll. Sendo os JUIZOS de dlrelto a ,2" lns

'peteneia do juiz, e que mereçam tanto como dia? ianci·, vem a faltar a.l" iostancia vihlh:ia que o 
,Sem duvida, se um proaes~o criminal se fórma, e" pro.iecto e',c9rlog,1 ajuizes tl>mporilrios, deponden-
réo é pronu~Cla~o por ur;n Cacto ,«lU? a legislação er,i les ~o goV'crno, AS,sill;l pão temos a ~" insta~ci!, colo 
minai do. p1JIZ nau cOnsl,jerl! cnmlOI'so,.esla ~u.n~. lechva que a eon~~llulça(~ pro~e~to. as proVlIlCIas: 9 . 
da de radIcal não equ'vaie á IPCorupelcllcl1I do JUIZ? não temos a 1" Instanela VI t"IlCUl que a mo!ma 

O n, .. bre mimslro para defender " sua emenda -teve co"stituiçáo estabelo(!Q. A 'li da mAis coutinu3m 
necessidade do coufundir id as, isto ó, li illjustiça a subsisli,', por eSla reforma os tribunaes do com. 
coma nuUidade, a mataria com Il (órma : sem du- mercio. Se queremos como principio copstitu. 
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cional ma•i•tradol vitalícios co01o garantia da iode· 
·pendeiÍeia do po!ler judiciario, é iocoberencia e 
anomalia que aubaislam os tribiuiaea do eornmercio 
eomposaoa de juízes teJIIporartoa, e1:ercendo juris 
"dicçlo definitiva e de 2& JDstancia. Se suprimis 
toda a juriadicçlo de6nitiva doa juizes municipaes 

·porque nlo 1ão vitalícios, como mautandes os juizes 
tei!orarios elo ·tribunal do .comrnercio com juris
dic o deflDitin em 2• instaoeia ? 

de direito na questão do facto, ·que ~-da apreciaçlo 
do jurado aem yiolar a conslitultã.o. (.dpoiadot). 

O que disse o nobre mini•tro a respeito 'do jury 
não estli na-a c-onveniencias que _de~e guardar um 
mióistro da CorOa. O nobre ministro· iieaacredita, • 
desmoralisa o iury do paiz, servlndo·se doa arp-
:mentos de· que se servem em toda. a ,Jial'te · os inimi
gos do jury, argumentos que concluiriam contra a ~
el:istencia do jury, mas nao.11ara que. o jury sejt ou- -
tra cousa que o jury deve ser e a coostituiçlo quer eahores, h:a um d•ailterat ''" do partido liberal, 

!~'!" ê-tambem um compromhso com o paiz, a rea
-bdade do jur'J, p11ra que ella seja o que é nos paize11 
onde naleeu e floresce. . 

Maa esta realidade do jury é impossível, desnatu
rado como está pela appellação eiii·Ofl'cso do juiz dE> 
direito, :e tambem pela applicação fundada nas nul
lidadea da abs'olvição. 

· . Tratarei, eni .. primeiro logar da: appellaçã.o oftl· 
Clll~ 

Eu disse que esta appollaçã.o era incompatível corii 
a iadole do jury; que esta appelláção fundando-se 
em ser • v•redict do jury contrario á evidencia, era 
uiD absurdo, porque a evideaeia do juiz de •1ireito 
nlo ped111 ser a evidencia do.jury, st>otlo divotrsos o~ 
meioa d'3 inTeatigação das provas, porquanto o juiz 
de direito -eati adstrícto á Yerdade formal, ás prons 
leiàea, m·as o jury só se deride pela certeza subjec
tiva, individual, adquirida pela prova tal ou qual, 
aeja qual fôr, (\UI produziu a sua convicção: assim 
que a evidencia d.-. urn nãn pó·le ser a do outro : 

- atsim que easa evidencia. é iiiipraticavel a m<'no~ 
que • jury deva julgar não pe.a sua convicção. ruas 
pela conYicção do juiz de direito, a menos que •• 
j~ry não seja o juiz de direito~ a menos qu-J o ju··y 
nao se r.omponha de jurisconsulto&. -Isto, Sf'&hor· s, 6 
o IIIU8 dizem escriptores de grandt1 nota como Mit-
termeyer. , 

Eis aqui o que diz, Sr. presidente, esta autoridade 
reapeilavel: ·. 

Diz elle gue ha doua systemas do invea&'gar as 
proY'a&. (L~) • l 0 system11 supõe que todo o humem 
na i'lves&igaçio da verdade e na apree~açilo da prova 
tem em si o tostincto que o guia, e a aentença deve 
reaill1ar-mais da impres·ão das prOY'IIs produziJaa de 
•ue de motivos fixos e determinados. · 

No 2• 11yatema a investigação de cel'teza l~gal não 
é ~aia de que.uma operação >cientifica, bueada em 
regraa fi1:as. · 

O 1• systema ' o do jury. 
O 2• systema, o da theotia l~g.•l do prova, é o dos 

· juizes resulares, famili:uissál>S com a sci.•ncia do 
direito. ' · 

O que é qao OJilu~z. Sr. pre~idente, ao• 11rincipios 
que sustentei, o nobre m•nistro da ju~tiça? S. E1:. 
nos disse: •0UPID rec'!nhece o que é o jury entro:~ nó~ 
não ~;~óde deixor de admittir essa limitação ou essa 
restr1cçio da pleniluúe u:~ jury ». 

que BPja. - · · · 
!5enhores, desde que a constítulçao admit&e a 

competencia ex•!lusiva· do jury em mate ria dt1 f11cto, 
admítto a capactdO:de do jury e ninguem póde·oppM 
a esta capHcidade circumstanciaa locaea que a con
stitUIÇã~ ~onhecíJ e t(UO er •. m peiore1t··no tempo da 
constUutpo. · · · · · 

· Dida um celebre presidente da côrte de Aa•iaes na 
ln1latorra : u Muitas v•zes mo tenho c•·n'fencido 
P•aa expe.:iencia: e a postorier.: que aqutllo que eu 
considoraYa erro do jury cl'a -acerto•• E demalt, re
pito o que já llisse uma vez: se quereiil julg•mentos 
conforme ao. ri;or elo direito, julgamentos· por meio 
de provas legaP.s fixas e. determ~nadas, entã• e·eaba, 
o jury, r.ham11e juiz .. !s re&ulares, ame:.trados na ju
oisprudenaia llas provas : elles é que podem deaem-
penhor o papel que comrnetteis eo jury. · 

A instituição Jo jury· o que exi~re c1elle- é a con
vkção, e eata convicção ~és annullaes desde que 
intervem o juiz de direito na mataria de facto 
c um li sua convicção forma 1, ou legal (Apoiados.) 

Sr· presijente, o nobre mioistto com admiração 
de hO~ todos, disse que DO·Brt.30l do COdllfO do pl'O• 
cesso é que está -o correctivo dos abusos do jury, e 
o germ-1n dAstll appellação do juiz de direito; mas, 
senlaores, só por um abuso de . palavrn se póde 
achar no art. SOl o correctivo doll abu•os do turY, 
porque ahi o que vemos é um recurso do ju1z do 
direuo 'qUando se não conforma com a i:leeiísão 
do jury. · 

Assim qut>, a loi quer corrigir os aLusoa dojury 
por meio· dos j•tizes de dirPito, ma11 por uma ron
tradicçilo, que não lem sem•-lhaute, dá recurso deaq 
correctivo que élia quer (t~pouJdos), e dá esse re
curso não p•.1rque o juiz de direito se não conrorma· 
com j1:1stiça. IDas só porque não se conforma. ou 
quando se-tião conforma. - · : 

O que se de 1uz l<•iicamente desta disposiçio 
uquantio se não conforma» é que a lei considera 
abuso" não conf,,rmar-se, é que não permitte o nilo 
C(l nforma r-sa. · 

Sr. présidcnle, o nobre ministro collocou" qu~stiio 
em um terreno anti constitucional. Dtlsde que 11 
constitu~ção quer que o poder judiciado se compo 
nha d~ JUizes e jurados, e declan positivamrute 
que o JUrado pronundn sobro o factn l1 o juiz •h1 di 
roi~o applica 11. l~:i, não se póde fazer intervir o juiz o 

S. Ex deduz da omissão ·do ar&. SOl do codiao 
que a dechiio do juiz de direito, quando ~o nllo con
forma, sul,•iste se a parte não appella. Estou coo· 
corde com S. Ex., ·mas quid -tnde ?. Segue-se dabi 
que é licito ao juiz do direito não conform·1r-se ! 
~ã·~; porque o mesmo !'esulta•lo se dá nas outras 
hypothese~ do ar t. SOl, isto é, quando são preto
ridas as . fo.r_mulas. s: • bs.~anclaos do processo, ou 
· 1 ~nndo o JUIZ de dtre1to IID!JOcl pena que nilo é a da 
let: nest·•!' bypotheses tambem subsiste a decisão 
.o juiz de direito. , 

Disse S. Ex_.; p~.rquo a lei não providendou sobre 
modo prat1co de resolver-se esta appellagão no 

J 
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caso d•' nã'O .confi'rmar-se o juiz de direito, !egue-se sem se dar ao tl'a'!dalho de as, provar. DiMse.elle,que 
·que jull(a~ldo 1a ·relação procedente 'á ·appellaçilo e~ta appeUação·era conforme a i~dole do Jory •.. e,sc 

deve .. mandar }:.roce der a novo jul'Y. :Isto seria arbi~ atbava esta·beloeillo enl :outros ·pa1zes. Duyldo,que,o 
trario. . · · nobre ·ministro .a·presente a .Jegíslação. de ,um paiz 

, •Qu~ 1 é o quHiJ·Vdicafl.dium ·da ·r.elação? ·E'·se· o importante ondo ettej11 consaarada essa doutrina~ . 
~uiz de· direito 'se.:não. conformou com' a decisão do "Eu vou. ler,, senhores, a legil1lação ·da .'Fra·DÇII. 
JUry. S·;·e.lle·se conformou,. tollitur:que_stio,r a :tppel .que é<'muito vali11sa: entre nós:porque. da França. ó 
•la~ao e unpro('edente ·e cumpre-se a:sentença tio que temos .Jraduúdo todaaras re&triçções de .nossu 
jmz de diroito: mas se não &e-conformou, a•uecisão liherda<ies: (LI): 
·não J•óde ser senão, que se conforme.··Msad·ar o ,, 35~- ·sl·né.onmoins ·les jugea .sont .una11imes 
:processo ·a outro ~ury, s"ria tr~nsgredir o tJ"itt :; ... ic.,nvaincus que · leiJ jures, tout en.-observaot 1 lt>s 
·•dioandium, sahir do objecto determinado pela I~ i., ·:formes, lP sont .trom .péi, au fond,, la cu r. declarw-a 
·Não póde ·a rolaçã~ decretar novo jury• s~não ·no' fJu'i! e~t sursia., ujugt>mP-nt, et reuv:erra l'liffai~:a :à .111 
·cs•o ·expresso na lere•este caso é o de,null•da'des., ses'sJon suivaote, ·pus .J'etre sonrnts à :um nouveau 
· ·Mas. Sr. presidente, o que admira •ó como· o .nobrd: ·jury, dont ne pourra· faire. partia aucun 4.e!l·prearieriJ 
<minbtrO rtirOU tdOSlll rappellaçào. QURne!k) 0 juiz•dt~r 'J)IlfQS, . . 
direito 88 não confot·ma r:om 11 decizão'do ·jury,.o; . 'Et dans I ecos :OU .l'accusl'í,,aura . ete convaiocu; 

-poder do ju;z de não 11e conformar I Por igualdad"' jHmais Jors<.~JU'il• si: a!ll'a pas eté declaré· cou.pable.• 
;aerazão, da-~tppellaçii~ porniloirupô_ro:jlllZ de dir.ei_Lo! E' esta tn!Dbem·a J..,gis!ação da. Ita~ia, ~o.ad,;.:l95 
a•penadeclarada na I e• .• e da appt'Uaçao pela pr~ter~ça_o· d•> .seu cndJgo ; eslá ;tambem a leg1sj(lçao, da ·Bel
,dallformul~s substanCHu~s, deduz-~eque""JJUIZ de dJ·r gica, oade:o jury é s •berano ••• 
reitopódelf!!J?ÔC pe~11 I')HOdeclar!'da oR:·tel, delfuz-~e 0 s11 • VIEIRA DA SILVA 'dá um aparte. 
:quepodeoJutzde:dJr..,Jtopretel'lras f<J1mulas·sub- ·. . .. ', ,· .• 
stanciaes d(l processo O .Sa illA_B~cn.:::: V.eJ~mos. agora a I,oglate.rro • 
. . o SR. ZACARIAS :-Germon. Blackston CUJil oplDUlO é urecusavel, diz : . 
9 Sa.' Nnuco : --·sr. presidente, ao nobre. mi-. " ~e. a OJI~niiio· ~o juiz .dev.es~é _ ser•it: ·de ~~g~a 

·nistro ninguem responde melhor 'do que o nobre: para. o verdlct ~ JUry, a. msü~ulçao do JIJry aeraa 
·•enador pela provin~ia do '~a~anhão · noite _ponto. JUut~~ alguns casos os J'ura'dos teem :declarado 0 O senado pl!lrmltta qne eu JOsua no·meu·dlscurso. " ··1 d ·d· · ·· 
· este•trecho do· discurso do nobre senador. (LI}: · .. ·· accus. ado culpado co~t~a. o.~esu ·ta o ... e.s proYa···a, 

· "O nobre ministro·disse qut1 no 1Jft:.''30l havia 0 · mas .~P.ste caso o verd1ct.do Jury por liumaoidade, 
-1ermeo da medida consagràda· 00 art. '79 § 1;• Nesta: . te~ s1do suspenso, recorrendo-se. paril·o.Baa~o.da 
;pa·rte disse, a meu vê r, muito bem. Todavia. não RaJDhs. . .. -· b 1 · d . 
·posso acompanhar 0 nobre ministro na intellfgen- . Mas· até o pr~sente nao a e_xemp o .e um no.vo 
. cia que deu ao'Segundo·meo:ibro do artigo, ·porquanto. JUI~t!Jment~ do Jury_ quando o reo .é abaolvJ~o •• ».:.; 
. o'•que diz o legislador no art.'·301 do codigo do. pro' Ets aqui o que d!z tambem José RaY. (L.I). « No 
"cesso, de accordo ·com 0 ar&. W'fl do mesmo· codigo é; caso. ~e condemnaçao e só.~e~te caso o, JUIZ refere o 
--que 811 ap'pellações no·caao a que nos.réfe':_imes, ern ne~o.~lo_aos.outros gran·je.s JUizes e.so p~rtllbam su~ 
··~e''se comprehende o·sermen desta ·medida; eram .,..pm1ão faz se um reJator1o ao Rei q11e tleJ!Ipre coo 

ti .,. · d·d' ·t d' t' · .,., cedegrL,ça.• -a usoa que o JUIZ e Irei o .po la pra ICar e .coo ra: Os recurso& na Inglaterra são. no caao:de condem-
os quaea a le1 dava remedio. • - á t d é - D · • · t 1181 · E'·tanto é assim, que os juizes de direito por yezes,; n~r.ao.e. avor o r. o •. epo1s e•. a . eceu·ae.,urn 

·em-razão do'modo·porque se acha redigido· o artigo, ~r1bunal chamado ~os ca::os reservados, ao, qua~,se 
)ulgnam·se-com dueito. a não subscrever a•·sen-, comml!tte o exame dps recu~sos .. de coad&mn~o 

'·teoças 'do.jury, quando·ontendiam controriarA. eú-· para ,dlspensar-•e a graça ré11a • • .. 
. delleia doa debates·~·mas ·por áyisos ns.· '984'·de e··'de: o. Sa. F. '0CTU".l.\KO :. -·.Pua :nlo;:ae conlliderer 
· Ou&ubro'de ·1894:, ·95 e ·to~· de 4:de'FeYerelro·e 13 del perdão aquillo que é justiça. . 
~ A·b'~il de '1895,. o· ministerio da· justiça res~lveu' s~m :: o . Sa:. Nnuco : - •Eis 'o que diz 'FnneYille :(LI) : 
, pre n J sentido OP.PO~to li .. doutrina . que depois fo1 « A côrte> dos cuos· reserndoa, creada ·JI!tkla-es-
··~.a>~agrada· na' !et·de · 8 de ·Dezembro, ·em rospas&a a; ta tu tos 'dâ 'Rtinha ' 'Viétoria. ~··O juiz 'da e~rt!) • 'de 

. JUizes g:ue quena!D lazer de semelhante expécliente Asiaea, 11endo o•réoeonllemftatlo,,póde reaer:ur.e r .. 
··o. uso d~ um di~·tuto. , . ,ferir o:casO: á côrte. dos casos rreaerYadoB,.que o de-

. O ·Sr. Zacana•:- O. Gvo, o germ•n. cida..emadtimo ,recurso. • . · 
·O Sr •. :JI m~• de :Alm•ida :-0 ·ministerioc responl . Senhores,!Nterrecurso,; qu8J :DOI !JNlizea. onde. n.ts

- deu sempre: « Deveisstibscrever as decisõe• do.jur~ :oeu. o jury,. onde elle:é·oormal·,ê·:fol crealio "orehm 
como ellas slo ; v6s não tendes o direito, de contra- dos· ré os por espirita de ·humaDidade, coma diz .Bta

. lial-as; a appell!'çio de que trata o.art. 301 é .·remef cketon , a.· :l~gislação ·do: nosso -.. paiz: •atabeleeeu 
; .. dio. contra um. a'buso, e, portante,, contra .vo'sso.pro;- contra as obsol~ieõ~ do :jury. . : . 

cedimento. » 1 :·Quanto á· appellaçao do.promotor,·.Sr.Jpreaideate, 
E' a primatra Yez, Sr. presidente, que de um re~ o nobrO<orinistro:dine .(L&J. · 

, curso contra. abuso se .tira a faculdade de, 11 busar. I " Por ·certo quem quizesse proteg~r· qualquer••éo 
· Sr. presidente, o nobre o.dois&ro dCia negocius da .iria ao. ioveuo de· tod111·as pratic3s:da lei,. e· fana 

juatiça co11tuma as .vezes emittir r.roposições .geraes uma trama em nz de processo. •: Nttnca ~m paiz 

. .' 

" 
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algum em que rejam os sãos pr_incipios jurídicos 
admittiu-se semelhante doutrina com a extensão 
que o nobre senador aqui sustentou, que as nulli 
(fades ainda ns mais substanciaes não prejudicam a 
absolvit1iio do réo ! " 

Sr. nresidente, eu entendo que é uma hypoth-;,se 
gntuita essa farça que o nobre ministro suppõe,pol'
que nessa farça devem figurar o juiz de direito e ü 

promotor. S. Ex. que tanto confia nos juizes de di
reito, não póde irroR"ar lhes esta injuria. 

l'llas, senhor.es, digo que a legislação de qunsi 
todos os paizBs é esta que ·pret~>ndo. Torno a repetir 
o que diz o art. 409 do codigo francez. (LI!). 
·· • Dans le cas d'acquittemout de l'accuse, l'an
nullation dJ3 1'ordenanco qui l'aura prouvuce et de 
ce qui l'aura prece·lé, ne pourra etre poursuivie par 
le ministere public que a' ~ns l'interet de la lo i et 
sous prejudicier 11 lo pa1tie, acquittée. , 

E. tambem. o qno está estabelecido no a rt. 619 do 
codigo de Jtalia. Senhores, dizia um conse!hei1o de 
estado francez, M. Berlier estas palavrr.s, que peco 
licença ao sP.nndo para ltlr. (LI!): -

a E' um ~rande e terrível espectaculo, aq-uelle- dtl 
um accusado collocado perante os arbitros de sua 
sorte; quanto mais esta posiçll.o é imponente, mais 
reclama a humanidade que depois ·do decreto so
lemae que lhe quebra os ferroe, sua existencia e sua 
honra não fiquem arriscadas ás cootingencias de um 
S(lgundo julgamento. _. 

A ordem publica exige toda n sollicitude, todo o 
respeito, o ministllrio publico deve l!et· armado de 
todo o poder pua impeltir a violação da lei, mas se 
ell~ durante a instrucç~o não empregou tortos os 
me1os fiBra tornar esta mstrucção leg"l• póde este 
f~c!o, alheio ao accusado, inutil_isar a benefica absol-
viçao. » -

E' a confirmação, Sr. presidente, do que tenho 
dito algumuas vezes ne:ta casa: essas nullidades do 
processo são em damno do réo que nelias não póde 
Influir e querem que elle st>ja responsavel por esse 
damno de que é victima. 

Eu ainda tinha muitas autorida1es por citar no 
sen!ido da~ obaeryações que· fiz a respeito da appel
laçao oficial, us1m como da appellação do promo
tor; mas f! tempo urge o eu vou passar, ainda que 
perCunctonamente, a outros pontos sobre os quaes 
tenho necessidade de fallar. 

Sr. presidente, o projecto mantem e estende a se
gunda i!lstanc~ll reiular do_juiz de dileito, _e com a 

. anomaba de nao haver rensta dessas decisoes. 
Senhores, pesae esta injustiça, esta anomalia que 

já notei em meu primeira discurso ; uma ca•Jsa de 
50011 nã~ póile prescindir de appellaçiio collectiva 
d!!- rel!lçao, ~ntretanto qnE! _a condeJ?lnação de um 
c1dadao a se1s mezes de pruao, é deCidida pelo juiz 
s~ngular sem appella~io conectiva que a constitui
çao pro~ette sem rev1st!l ; de ~odo que Yale mais 
no conceito do nobre mmustro a 1mportancia de 5008 
do que sei~ mezes de pri&iio que 11otlre o cidadão 1 
. ?r. pre_s1dente, não posso deixar de insistir a res

peito_ da JUStiÇa Ioc:nl. Desde que o projecto tira as 
funcçoes de f.:~rmaçao de culpa dos delegados e sub
dele~ados, pergunto ao stmado a qu~m podem ser 

essas funcções confla.das senão· ao juiz de paz, a 
unica juris(licção local que temos? Não quert'liS·OS 
juizes tio paz; exeommungaes os juizes de paz, en
tretanto lhes conferis neste projecto uma JUrisdic• 
ção que elles não tinham : 9uando se trat.a da sepa
ração. d~ justiç~ •. da policia dizeis que ·não podeis 
prosc1nd1r dos Jtuzes de paz, purque são os eleitos 
do P.OYO; merecem confiança para isto e não para 
aqudlo. 

Eu não tocarei, Sr. presidénte, por dignidade - ' 
nossa ua el~ição, porque, se a eleição por não sin· 
cera e realmquna os JUizes de paz e os inhl\bilita. 
para o exercício destas funcções, este argumento 
prova de mais, prova contra nós todos, porque 
os juizes de paz, a falia r. a verdade, e.ão nossos 
pae~. siio- os paes das eleições que temes. '<Riso 
de assentimentt-) · 

Senão é, JlOrém, senhores, a sinceridade da elei
ção que influe; mas a má escolha dos juizes dB pàz, 
como quereis governar a escolha dos justiçaveis? 

Elles que sotfram por sua.conla e o goveruo que 
fique J~sencarrPgado da responsa bihdade de con
cor!-'flf para_ a perseguição judiciaria por meio de 
suas nomençoes. 

Assim. Sr. presidente, fica concentrada a for
mação da culpa no jui7. municipal. Contra esta con
centração da formação da culpa não tenho senão 
que referir-me 110 que disse o nobre ministro d• · 
ju~tiça contl'a a reforma que empr~hendi em li54. 
Senllores, os preconceitos que havia contra os juizes 
de paz, como Já th·e occasião de explicar' na 2• dis
cussão, não procedem de hoje, porque.entãó o juiz de 
paz formava a culpa sem recurso senão para o jury; 
mas hoje ha o recurso do jujz de direito, é um cor
rectivo. Ha outro correc-tivo que se póde estabelecer, 
é.~- concurrencia ~o juiz municip_al: as partes gue 
dsrJJam as suas que1xas ou denunctas perante o juiz 
municipal senão qulzerem dirigil-as aos juizes de 
paz. Além disto, pelo projecto cessa o procedimento 
official, e por consequencia diminuem-se as occa-
siões de abus.J. • . . 

O que acontecerá, Sr. presidente, sendo os pro· 
cessos formados pelo juiz municipal na cabeç11 do 
termo e podendo ser rectificados pelo juiz de d1reito 
na cabeça da comarca ? E' que os ·processos se hão 
de tornar difficeis, despendiosos, arriscados a extra
vias, muitas vezes !mpossiveis e vexator~os (apoiados); 
porque teem de vtr as partes e as testemunhas á ca
beça_ do termo e á cabeça da comarca quando o juiz 
de d!reito entender que convém a. rectificação. I& to é 
poss1vel, senhores? 

Se se trata do processo do art. ·205, ainda cumpre 
ll<ltar que este processo que até hoje é feito á lO• 
gleza, processoverdadeiramenteaccusatorio~ torna se 
processo informat~rio e vexatorio. A~é hoje· o pro
cesso era verdade1rameote accusator1o, autor, accu
sado e o juiz entre _el~es; pela reCorre a _este processo, 
posto. que summar1Ss1mo tetá formaçao da· culpa: 
esta formaçã~ ~a culJ:!a é em um Jogar e a decisão 
e!D outro; o JUIZ q;ue J~lga, sa~vo se quizer raetiOca
çao, o que é mmto dlmc1l, JUlgará sem ouvir as 
testemunhas, sem ver c ouvir as partes. Não é o 
!D!lsmo l~r o ~ue disse o réo na presença de outro 
JUIZ e o que disseram as testemunhas, como ouvir 

· .. 

I 
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ao proprio réo e as· testemunhas; Assim ficam os 
juatit1cavefs apartados do seu juiz natural e sómente 
a mercê do juiz que fórma a culpa, isto é, do agenta 
da policia, ·que vem a ser tudo. · 

de direito ; todos funccionando a um tempo _por de
lega~ão do juiz7 porque elles são 1nstituidos para 
auxiliarem o julZ, isto é, pa'ra exarcerem os actos 
que lhes forem delegados, ora o interrogatorio, ora a 
inquerição ; uns e outros no mesmo tribunal f E 
com que escrivães? Já o nobre ministro providen
ciou sobe esta especie f Ainda, Sr. presidente, fal
Jareí naquillo que se póde chamar ep1gramma : aio 
os 60 dias ao juiz de I• ·instancia para dar sua de· 
cisão mesmo nas causas summarias. Quando toda a 
população clama contra os juizes porque demoram 
15 e 16 dias sua decisão em causa summarJa , hoje 
se diz: cc Tendes 60 dias para jUIJar uma·.cauaa. 
summaria I Isto, Sr. presidente, é 1niquo e revol-

Sr. preaidente, como a hora estA adiantada, dei
xarei para outro discurso o mais que queria dizer. 
Devo concluir ajuntando ainda ao que disse, a ano
malia de continuar o supremo tribunal de justiça, 
primeiro na gerarchia, mas absolutamente impotente 
para regular a jurisprudeocia. _ 

Cumpre ainda accrescenlar, senhores, dous por
menores. deste projecto, e que chamarei a renais
aance: os desembargadores presidindo ao jury e 
voltando á relação para· influírem abi, no meio de 
seus collegas, sobre a sorte das a~pellações inter
postas das suas decisões. E' muito i:le crer, Sr. pre-
•idente; q11e hoje neohuma appellação deixe de sar 
rejeitada, porque ha de haver a consideração devida 
ao collega, ás intormações do collega. (Apoiados.) 
_ Temos, além disto, senhores,jurisdicção delegada 
aos substitutos dos juizes mumcipaes e dos juizes 

tante. (ApoiadoB,) _ 

Eu concluo insistindo em que esta reforma , 
Sr. presidente. não é a reforma que o paiz ·deseja. 
(Muito bem I Muito bem! O orador tf cumprimen~ 
talio). 



DISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 24 ·nE JULHO ·DE 187:1 

PELO EXM. SR. CONSELHE_IRO 

rUNC!ICO DI PJ.tr&A :WliGE.I!BOI· IAT!O LOIA!O 

. REFORMA JUDICIARIA 

• Sr. presidente, o senado ouviu o nobre sena· 
dor que Dll ultima sessão impugnou o projecto f' 

· emend!IS votados em 2• discussão; ouviu-lhe o exor 
dio_, em que S. EIC. <leclarou que, visto nilo terem 
sido aceitas as emendas que propuzera comu cundi
cão neces~aria para a illustre ovposiçãn acLOitar a re 
forma (e eram ellas: a segomda inst .. ncia collet:t1va 
para todos os juizes vitalícios, para o ex .. rcido •ltt 
prim•·ira instancia; e autori Jade loc~l. llXercid~ pt>· 
los Juizes de paz nos divorsoi districto~) nãn ora 
possível a aceitação, não havia r,.forma que sati11fl 
zosse a opposiçãol Era, portan1o, uma roforma r.di
cal que ex1gia o DL•bre senador, para ·1ue tivessernos 

meu conceito, quando, ainda desenvolvendo o seu 
oxordio. declarava que ora impossível que a illustre 
nppos ÇàO aceitasse semelhante reforma, St:m tPne• 
gar as tradiCÇÕ'3s do partido lfbHral Era, pnrtllnto, 
pu r C· .berencia com as tradi..:çõ .. s destt> par tidn que 
S. Ex su.tenta\•a, como sustentou, que nest~. lei 
poerJomi"a o elt•m•wtu voliríco. 

o seu V~Jto o os dos seus amig..os. · 
E S. Ex., assim o declarando, exprobrava-me, S". 

presidente, q:ue despoticamente havia repellido SUb 
emenaas, e Já antes ponderava tamb .. m u nobre se. 
nador que eu até faltava ás conven1enci111 e praticas 
parlamentares, visto como cheguei a damnar as in
tenções do nobre senador, at&r1buindo lha espírito 
partiddrio na discussão e repulsa desta reform•. · · 

E S. Ex. em ret,.liaoão a esta suppnsta aJ'IJressão, 
á mim, imputou tlespo tBmtJ, e por certo 6 mim BO· 
mente. porque não .. r .• possivel que "'· Ex:. quhess• 
asnm d ... si.roar a vi ·lBricia tyran11ica que f.,zla 6U 
sobre os illu,.tres. membros .li esta casa; obrigan 'O· OS 
á um~ vinaçao que lhes repu~ na va li r.on~clenl!i11; 
poo tanto sórnente 11ttrrbuia-me S. Ex. essa v•olt•nci·• 
tyraunica; e nào 11ei, Sr. presirlent~, se em qua11to 

. elle considerava os meus actps, ou se m .. sm•J as op~ 
niões que manifestei na discus.iio. A verdade, é qut> 
se ha excesso. para se repardr, seguramente veio de 
S. Ex. -

No que observÀi á respeito do espírito partidario 
que inspir;ova S Ex e all(uns outros seus collegas, 
eu, Sr preside11te, não fiz mais que lrancamento 
enunciar o C•JRCdto q"e d<'rivava do modo porque 
haviam impu~nbdO idéas que eram para s .. rem acei 
tas pela illustre opposiçlío, como 11 maior S·• tisfaçau 
{!O seu áesidcraturn de ·!'empre. E S. EIC. mem111 de 
pois se encarregou de demonstrar a verdade deste 

Ora, eorno PU, bem 110 cuntr11rio. enter,do ou•• DP~ta 
lei deve pr .. dornr,ar essAncialm~ntir o elt•m,.nto Ju• 
r1dico, vtsto coomn elliJ é um terren•• neutro. em que 
o·es!•iriro facci .. so nilo v6dt! a•SPotar&UII t•·od ... u .. rn 
dt>senvolver seus planos o~e no~tilidatle, qtl" POIJif'llt · 
••or virtu•le •lella devo-se procur,.r, flllclar"c••r a .ver-
dotde para reprirn1r.os crimes, para es. 9 ·ar se a m
nocencia, para se pruvet· o m~i~ gravt1 e rmpor1ante 
servtço da socied .. de, corno é o d" administração~ dtt 
j uatiçd ; como eott>ndo qu .. todus os homens poli&i
cos, verdadeiros homens de Esta.Jo, dev~m se ~om
peuhar para constituir a ors<~uisação da justiça. o 
proredimento judiciaria o mais proprio p~tra curres· 
vorider a ~>ste fim importante; como enten-lo IJUB o 
olementu jndiciario que 10 Orm11 nas bases inah .. ra· 
vei- da moral, d~a ju·tiÇB, daquilln que é aomuro o 
me•mo, que nlo •nudd, no direito nar.ural, e não na 
.olitrca. 'i~ttl é, nas cnnveni .. nciall. •(lgun•lu ros éir· 

.,-unJstancias, isto é nos interesse11 PII>S •~{•·iro~ •. qrre. 
sam11re travados em lut•, procurr~m por tod• 1 "' 
m"ios <'heg·orem aos seu,~ flns; por isRo drz1a eu cum 
r~tzã ,: u nobt·" s~>nador na•• se despujou do "S(tirrto 
~·e rtidot rio. qui'! r que o elemento pnhlii'O prev~tl ç~t, 
onde s6mente deve prevalecer o element11 Jurídico, 
pondo por cima as c~nv~nieocias· pohticas daquillo 
que é e sempre foi JUStiÇa eterna, eterna moral, e 
direito naiural. 

Razão tinha eu, pois, de attribuir ~o espírito do 
partido, o não áquillo quA ora. muito de espPrar dé 
::;, Ex., e qu· em parte S. EIC. j;. tinha demonstrado, 
não ha muitos armo~. ern solenone propt•llta apre, 
Srlnlada ao ('Orpo lo•gisl.otivo. S. Ex sentindo" im 
port.•nd~ de~te ducumenw assignala•IO. que estâ no 
::unhsdm~nto pubLco, quli riiio _pi1d" apagnr, e em 
que estao consignadas as opinioes quo man~fdstou 
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-como ministro da Cor'ôa, documento guardado nos 
archivns do corpo legislativ!J; S. Ex. proto>t••U qu•• 
em tal assumpto tiuha mu lado de opinião, porque 
adquirira experiencia I O nebre senador tinha então 
55 annos pelo menos; era conselheiro de :Estado ha 
muitos annos; era magistrado "posentado; tinha 
saber consumado que ninguem lhe contesta: entre
tanto, dentro em cinco annos, que tantos decorrem 
do 1866 para cá, S. ·Ex. mudou de opinião, porque 
adquiriu .ex:periencut que não tinha I Ninguem o 
poderá acreditar. 

O Sa. NABUCO :-E V. Ex:. de 54 para cá? ..... 

0 SR •. MINISTRO DA JUSTIÇA :-Lá irei; assim te
. nha eu força para contmuar a manifestar as minl:las 

opihlÕel!, que são filhas da convicção, que me_ leva 
a enunciai-as com vivacidade ... 

O Sa. Z&c \RIAS. :-Porque se apaixona tàn to? 

0 SR. MINISTIUI DA JUSTIÇA:-.•• O que não deve es
canda\i-ar os nobres senadnres, porque isto A~tá n11 
minha natureza, tenho esta constituição, quo não 
~é~~m~~ · 

Mas, ~r pre~idente, podia-se bem 'admtttir quA 
em assumptos de ·outra or.1~m po•if'~·e haver u'"a 
modiflc•ção muito nota.vel em assumptns que •·nten· 
dem com as circumst.IDcias que se modificam com 
e lias ; porém já o diss ), e a presentei como a minha 
primeira premissa, que a organisação da atltninistra· 
ção da. justiça a• senta em base '!!••lida, firme, nãn 
sofl're Assas mud•ncas qem variacões; sómentA par, 
aquelles que enten~tem que o princtpio politico é 
que •fave prevalecer netla, é que tambl'm segund 
as circumstancias, adoptam esta ou nqu .. lla m•~difi
cação. Portanto, não podia S. Ex. ex<·liear a sua 
variação sttnão porque entende que o elemento po
litico é que prenlece, ,. é cr1mo llomem ~ooliLico que 
entrou nesta discus•ii.o. . 

Mas, senhores, VAjamos qu-1es sií.o as consequen
das que imtnP.diatamente se derivam deste concdtu 
de S. Ex. E' I•Ôr elle de parte o Jlm principal desta 
importante lei de orgauis ção judicinrin; e para 
consiolerar vantagens polittcas, e aw nt~jar in te
resses politic,s, é levado em tão grave ass•tmpto a 
decltna.r do real serviço da organisaçãu da a I mi· 
nistração da justiça. como .elle req~ter -qu~ s':ja 
orgamsada e appltcada, segundo .as mrcumstanctas 
do paiz; poruqanto S. El. desattende áquillo que 
irnpo1·ta e requer esta questão de ~ua natureza 
sempre concreta, sempte segundo bS drcumstan
cias do paiz, e passa " cogitar a organisação de 
um Lypo, um systomR, um cdificio constituido 
para corresponder á.quillo que n doutrina liberal 
no sea conceito impõe. S. Ex. tambem vae pror:urar 
modelos na Europll, naquillo que a sciencia adian

·tada dn v olho rnundo em circumstanci.u, ta o dtvers • ~ 
apresenta tlm certo!' paizes que pdss .m por ter um 
syste a muito liberal. S. Ex:. concf!rta o seu plano 
todo á feiç:'•o dessas thooria , deixa a realid~>de, nA o 
attende parll o PsLado do paiz, A ó oede a realisaçüo 
do progr;~mma liberal, porque tambem declarou que 
este prograrnma era a pedra de toque que devia de
tormmar o essoncial de que nã~ prescindia. 

Ora (seja dito entre parentbesis) quando ouvi & 
nobre senador appellar para o progrjlmrila liberal, 
inqu~<ri comigo: que prugramma liberal é e~te'l Será 
do tempo em que a illustre opposiçilo podia e devia 
fazer um pr .. g1·ammn, estando encuregada da ndmi
nistração, coostituida no caso de o praticar? Nesse 
ternpo, Sr. presidenl<', empenh.ram-se em fazer um 
programma. e não chegaram a resultado; correu 
voz pela cidade que bavia conciliabulos para se as· 
sentar em um prográmma; as dtsr:ussões foram lon
gamente .tesenvul ida~, mas não apparoceu seme
lhante. programma. nem era possível que o hou· 
vesse, nem se concertassem na sua adopção. 

Depois, de mais fresca-data (o DPgocio vae pura 
dous ou tres annos) souba.se que fizeram um pro
gramma, mas foi. pro~ramma de opposíção, não 
quero dtz ·r de contradicção nem -de hostilidade; foi 
um. concerto das lfJvergeocios que constiLiam o ch!l
mudo partido libera 1. .Fizeram esse vrogramma, mal 
eú entendu que não é programma·que ha de servir 
para a _pratica da a•Jministraçàu dos nobres senodo
res, quando forem cha rn11dos ao poder. P ... rtanto, tal
programma nHm tem authenticidade, e valur politico 
•ie verdadeiro programma, s~ ni'lo no sentido de oppo· 
~içiw, para a qual fot feito. nPm póde tambAm ser 
vor mim adoptado, cu mo um grande documento que 
me preoccuroas~e no .. mpo:nh··• d«> . tlopt~r uma refor
•n • tal qual me parece a m. is conveniente, segundo · 
010 sãos princtpios e roaes circum~tancias do paiz. 

Bem se vê que era ·COusa repugndhte, e lio.ropug
n.1nte que era impossível que o nobre sena•1nr por 
••m só •uomento v•~desso contar que eu aceitasse 
c"mo norm~. que não direi que me fosse imposta 
despllticllmente, mas que não seria naenoe vtelenta. 

O Sa. NABuco :-V. E:r.:. está fazendo castellos no 
ar par .• combater. · 

0 SR. MINISTRO DA ;JUSTIÇA :-Para responder ao 
nobre seuadur e demm1stru que não são castellos 
no ar, baixemos a cousas posittvas, aos motivos que 
deu ~S •. Ex par" repollir o projecto, mntivos que não 
só sall 1mprncedontes. como· contraproducentes. 

. Principiou o nobre senadnr: «SeguÍliia instancia 
c,.,llectiva para todos, para etrectiva administração 
·I· justiça, conh .. cendo e provendo os recursos de 
t .. ·OS os brasileir~1s. » Jfra um impossível. Sr. presi· 
•l··ntE>, e tão impossível que o mesmo nobre senador 
dPpoid, ·quando considerava especialmente a dispo• 
siçlio do art. · 1 o do pr••j.:-cto, E>m que estabelece .se 
esta segunda instancia collectiva para aquellas loca
lidades. cujas circumstancias se prestam d execução 
deste plano. dizia elle que era impossivel e irreali.;. 
snvel, que nem as reliições poderiam conhecer de 
tu.to, nem os juh:Ps p(jrpetuos da ·1• instancia pode
riam bem desempenhar toda a sua tarefa da admi
nistração da just1ça. Mas aquillo que o nobre sena
tot· impugnavn, é cert•' sem razão. por inexaquivol, 

P. que na esoeciolidade era posstvel pelo modo por
q .. e r·ostrictamente se estahelece, S . E:r.: entende que 
pó•Je, por mil~tg•e da virtude do progrnmma do par
tido ltberal, operar-se por toda p11rte, e que r.ão ha 
obice a esta reforma. e póde h:1ver acçiio rapida, tão 
rapida como o electricidade, para buscar e levar a 
acção das relações até es confins dos seu immensos 
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districtos, embora multipliCltdas quantoposaiV'el por tIIl incomr.atibilidade quanto' a ullla entidad~ que já 
todo o Imperio, ninguem possa a,:r"ditar que lhes'era de slla oaturoza o contínúa .. ser autoridade po
seja dado IIctuar em centenares e c"'n~llIlres (la le- licial. 
guas qu" por tod, s os lados se dil tam // ' Por outro IlIdo tambem observava,que a respeito 

E' verdade intuitiva. é um, pORtulado evidentemen- ,lo juiz de p"z não ba a razão quo se dá e determma 
te iml'o,sivol de ,er alcançado a preten,Jida in~l"o- '1l1e /t autori 'Iade policial não seja armada de /lttri
cia colloc&iva igualmente "ara todus, sem distin ção buições judiciarias; a gl'aode razão é que !lS. attri
,de logares:, no Brasil; nessa immensa extensiio de bu;ções judicia rias exclusivámente competem ás res
territorio. com a população espar~a, tamanbas'diffi- pectivas autoridades judiciarias com todas 89 coo
culdades de communicação, concebe se proporcio- dições de capacidnde. prollciencia, independencia. 
Dar a todos e do mesmo modo um tribunal de se /J propositada escolha; e não podem ser lIem grave 
gunda .insta!lci~ 'l,/ , abuso declinadas ,para outr~m, que nunca ofTerece 

• Jlllzes vltahclos por toda a parte para, exerce- ;.s mesmas garanttlls E assim tambem. é altamente 
rom exclusivamente a prim .. ira instancia» N" mAS- conveniente que a autoridade judicillria oi'o "cumule 
IDa contradit:çiio e incl\berencia cahiu o nobN s .... " ~ altribuições hetér"geneas ao seu .offi,:io de julgar. 
dor, emquanto se OllpÔZ á cre .. ção do ·art. 1." NilO declinando a sua attenção para outros misteres, e. 
admitia que esses juizes pode-s .. m elles sós des"ul- ;0 que é peior. sujp.itando-se a outras· disciplinas 
penbar ... tareCa; achava altamente incon .... nienl~ com quebra da independencia que lhe é ess-ndal. 
que a autoridade judiciana perp"tuá fosse a unica li: pois rec~pocra ~ bem f.,ndala é a incompatilidade 
encarregada deste mister da administração da ju-- estatuida entre os '<ncarregados da administração 
tiça, e, sem se dignar dar razões a e.&a respeito ,Ia justiça com attribuiçào judici .. ria e os ap:entes .da 

. disse.: a remeUo ao n .. bre senador pela B~hla ex- "nlida qu . de seu natural arrojadOS e audazes no 
ministro de 16 de Julhv». . ex:ercicio e:t:-ofl'r.tO deCuDc ões. se não odiosas, no 

Ora, senbores. um argumeDto ad hom"aem de concE'ito gpral, meDOS bem aceitas. ainda são m"is 
semelha!lt.e ord~m em tal assumpto, ,todo o mundo improprios para o exerci cio judiciario. 
recon~ecerá, que Sel alguma c ,.usa demonstra, é c- Ora. quanto ao juiz de paz, Sr.' presid~ntel eU" já 
proposlto de provocar personalidades; como IIfllU de seu proprio cargo como Côra orgams8do de~de 
m~nto· todos reconbecArão a inco.,gruencill e Cutili- de principill tem attribuições polici~"s e as deve ter 
dadede semelbanle razão. Senbures ... Ós fazeis ques- corno -.utoridade local; com a confiança do 1I0VO. 
tão maxima da separHçAo do que é judici, rio do quo:! de que é creat ,ra, nãll eSl! inblbido de exercer 
é a Jminislrativo. do que éyolicial; o -lue Import.. ,'qllilln quP lhA é comesinbo n8 pac'te policia I tendo 
js~. ,,~ não conct:!ntr~" E'xclusivameate toda a ac~ã,1I -iao dir.Actamente el .. it!) para esse fim. nem ~óde 
dOJudlclal em fi m,aglstr.do, na competl'nte aut. ri· haver razão·que obste que da conllllnça do governo 
da e jndiclaria? Se não 'Ôr concentrada toda acçã ll lhe venha algum IIC'1rescantamento das attriburções 
Judici .. 1 na m Igi~tralura. DOS membros d .. p,,,ter policiaas, lIen,l .. lAinbem nomeado. ~ubdel",gad()~u 
Judiciario, nao ha a separaçii .. que desej.,es. Por delega lo de policia, visto·c mo isso póde muito con
taDtO. vouo principal deslderntum em tuanto se vir ao se 'viço publico, e pef"'lIsmente cumbi"s-se a 
apoia em razão de alto interesse publico n"',Sle as, ,:oDllança I'o,;ullr e a do governo Uá-se-}lle. é 
sumpto é que se concentre lia autorida<1e judi"iari/l ~ert6. a competeocia para CQDnet:ler e julgar as in
aquillo que é attrib .. ição judicial, que lhe é proprÍll (rscções de po-turas, e eleva·se a al~da no civelpara 
e Dão póde sem grandes inconvenientes ser decll- o julgamento das pequenas causas Mas nemo exar-
nado della... . cici .. desta reduzida ti Aspecial jurisdicção é repug. 

. _ . . I~ante com as. (lIacções pnli iaes., nem se c0!lrl?rma-
O Sa. NABUCO.-V. Ex. nao quer JUizes de p"z 'l riS com as clrcumstanclas notorlas' do palz extre. 
O SR. MINISTRO DA ;JUSTIÇA: - O que deduziu mal as, ,visto como no gera I faltaria o pessoal mais 

quanto alls juizes de paz. o nobre senador no seu idoneo, e em muitos districtos o mesmo neces
capitulo das principaes arguições que Cormulou para suio. 
CondelDnar esta reforma? Disse S. Ex.: « esla se- Ora, nestas clrcumst~nciHs o' nobre senador Cazer 
Pllrtlção do judiciario do policial vós a não Cazeis. o arg~mento que fez em '! g!ave .ssum~tode~~ ordem 
porque pozestes o juiz de paz como capaz de ser no' re:luzlDdo: aporque o JUlZ dI:! {IlIz nao COI l'llgado 
meado autorid.cde p .. licial». 'Eis a grilnde /lrgulção: incompativel para os cargos polLCides, (s"ndo elle 
ojuizdel>aZ"não (oi considerado incompativfll para proprio autori,lade policial! ) condemno toda a re
cargus policiaes I MUitas vezes tenho rito e repetido, forma» em que aliás se extremaram as verdadeiras 
senhor~s" ,que até me. paro_cia u~ ~ontrase~s~ in· attribuiçõ~~ Judi;iarias dlls. do ~xercicio das autori
compatlblhsar para attrlbuiçoes pollclaAs o JUIZ de dades poltclaes, em que se retirou aos delegados. e 
paz, visto que eUe estava constituido de sua ndu- subdelegados de policia a formação da culpa, prln
reza C011 taes attrihuições. O codigo do prOC8"SO cipal attribuição judiciaria no crime que en,volve a 
assim o tioba constituido; n lei de 3 de Dezembro jurisdicção de expedir mandados de prisão. de orde
assim o c()n~ervou. O juiz de pnz, como ha mister !lar a. prhão rre,v~ntiv~; em !Jue se re~uz.ir!-m as 
pat:8 o publico seryiço ~as 10c~l~tJades. deve neces- au'orld"des pohcllles ~s. re.stncta.s a.ttnbUlçoes .do 
Sarlllmtinte ter attttlbuiçoes policia e! que desde slIa seu cargo. a meros auxlhares dll Justiça sem se ID
creação sempre teve {'! lhe tem sido mantidas. não gerirem nos -julgamentos I O nobrfl senador não viu 
obstante a e"pecial organisação policial da lei de 3 nom deu importancia ao que era parte maxima, ou 
de' Dezembro; era por tanto con trasensoestabelecer antes o todo desejave!. .• 

h ; 
r , 
i 
~ 

-I~ 
t 
'.; 



4-
O SR. Nuuco dá um .aparte. 
0 SR. HINI~TRO DA JUSTIÇA :-Pois devia applau• 

dir, vtat•~ que n•.• seu ~ geral r.ooceiro, o principal e 
ma•s importante da .reforma estava em ex•.r.,mar-sP 
o j11d1eiar n do policial. \las. S. Ex:. ~ó viu que ha
vr;o uma iucubt>rencia, que eliás não se dava, qua•tto 
aos juizea de p:.z, e f,.z _ distu a accusação capital 

. para condemnar a reforma pelo furtdamento de falta 
de. separação d~s funcções judichriaa d81 poli· 
ciaes I 

S. Ex. continuou: « qu1nto á prisão preventiva. 
o qu·· fize~tes? A camura tinha pr·ovidn, ainda qu· 
não cnmpletüme t .. , p·•r m • ;o satisCactnrio: dll
va-·,. cump~:~tencill ·á autor.•tade focmadl·ra ria cul 1oa 
pHra exp .. dir o me~ .. d du dt1 prisão, que devia 'e' 
ox:p .... odo ex lu•ivam•·nte por ella, precedend., cer't•• 
inq .entu, ou algUroll prnva contra o indima•lo d .. · 
ter pr ticado crime iuam.Hoç~tvel.» A•:Cre•··entava u 
no re s •nado· : ·•:::Oe não era tudo, pnrque o6~ q•Je
r,.m••s a aboliçao da prisã~> prev~:~ntiva, já era b.ta
tante .• , » 

O SR. NABuco:- A abolição da prialo preven
tivb? 

() Sa HIMISTRO :D.\ .JUSTIÇA.: - V. EX, não O 
llis•e? 

O Sa. "l'ABuco: - Niio, senhor. 
li --a. p. R41(4G11A.':- Nem er·a polsivel. 
Q -a MINISTR" DA. .JTJSTIÇA. :-Pois bem, aceit"; 

-o tu e ·., rt~cnnpeci •·e ·to d11 n .. c,.ssl•ta•te da prisAu 
p,,.,,.,.trva ht-i •te fu·•d r o mt~u argum.,nt·•; ·nei •h 
dPmÕnstr ... r aa contr .. dicções de V. Ex. « A camar .. 
tinb11 provrdo satisf •Ctnri ·mente, di•se o nubre se 
n;,!Jor. J•nrérn ~a emt>nda apresentada pela illusrre 
corumb•áo nilo 11e 1• mi ta essa, algumas vezes, neces
.sari~ pr•são JJreventiva ao caso em qu~ sómente á 
v1sta •lO m11nd~do da mesma autorid11dA da f •rmn
Çillt d;~ cuipa deva ser execu•ada; dtltermina-s•. 
t o!llb,..m q•oe a m,.sma autoridade pos~a rf'q olSitar 
1•or qualqowr modo a prisãu, ou pelo telegraphu, 
u úur· •·s ·ripto e até mesmo pur edrtos, se as cir

cu'llstllni:íias recommendassem este meio.» 
:s Ex. pon•ler:t que ·rest'arte modifica-se ou ante~ 

bur!a·s" inteirame .. te o que .se pretendia a esse rll~ 
!'··•Lo, 'lU~ as~im a ptisao IJÓde ser executlllla Rr·bi 
tra rum"nt::~ pel11 ,.utorid11de policial ou pelo j•dz de 
paz, emb ·ra sob _denominaçãu de á requisição da 
aut,.ri ta.le forma dura da culpa; que a emHn.Ja. tu•lu 
prt·j•• ti ·a ; nà" ha rn •Í• restrir:çã.o alguma, não b11 
ga•11nti.·s contra o abu~o da prisão preventiva, con 
culr.ados· pod"m ser todos os dtrehos individuaes. 

Foi .. sta a argolment•ção de S. Ex:. Agora veja <.OS 

.:>que tem de real e em que fall!-a a argumentaçã· 
do nobre sonador. em que desattende ao mais im
por·taow serviço que elle mesmo reconhece e requ"r 
por necessario: a prisão preventiva em alguns 
tlasos, como acaba de c.oofessar em seu e parte 

Limihr·se-ha a execução da prisão preventiva li 
hypothese a que· se referia o artigo a que fni posta 
a emenda, isto é, que fnsse exclusivamente á vista 
de mondado, todo o mundo reconbf'Cfl que, segundo 
as circumsta ocias do paiz, em muitos caso torna
Ta-se i~poisivel. O que nisso ha de impo1·tante e 

essencial é que por um lado a autoridade com~
tAnte paru a f·•rmação d11 cu I pa com jurisdicção de 
ordenar a pt·isãfl seja idunea, e cauaz, isto é, unir!a
camentt~ a mesma aut~rida.tej••diciaria. No projecto, 
•1uo ali.ís o nobr., seoa•1or uce1ta e prefere, o• a as as 

utorrdados policiaes llS · competentAs pli r a a for
mação da cul.•a, e pnrtanlo • utorisadas tambem 
••aia expedir o mandado de prisão; pelas emendas á 
Jonstituida 11 aur.oridade judiciaria com a exclusiva 
juris•licção e competencia. 

2.• Sendo um serviço necessario, pua ser desem
panhado. devia a autoridada competente ser armada 
•los meios indispensaveis para ex••cutal-o. Reduzir 
·i con•tição essencial a a ,.re•entação do mandado quo 
,.o r tudr1s os pontos não · J;óde ser ·der ramado, de 
•uudu q<~eem parte alguma Coitasse, bem se vê quo 
~ra uma e1i:zcncia dess11rrazo•da e prejudicial. Con· 
viuha, portanto, auendendo is circumstanciaa do 
;•aiz. á facrlid •di! de evasiva· dos réos •. á debilidade 
rus recrnsoa la policia, ji p .. la falta de força, ja 
p .. la falta de pessoal mais idoneo, que a autoridade 
tivesse a davida acção para podAr desempenhar 
"sse serviço ; que &e podasse- communicar. de qual
'luer mod·> com outras autoridades dos diversos dis· 
rrict• s P.·•ra execut remá sua ordem e sob sua rea• 
punsabrlid~tde tal e tal prisãõ necessaria, isto s6. 
·ela requisição feita quer por escripto, quer flelo 

telegrapho, quer me•mo ·por editos. 
_O ~R.. Nul!co:-Admittimos a requisição, esta 

nao e a qut~stao. 
O Sa.; MINISTRO DA .rüs:rl!fA:-Isso é -o qtie deter· 

mi••a a em~:~nda, .e nesta parte mantem a necessaria 
cção á autoridade, par" que esse ~erviço impor· 

•ante seja desempenhado; e mantém cnm todas as 
gll'antias, cnm toda a segurança contra ea abusos, 
niio no sentido de .. vital-os o mats poasivel. porque 
ê impossiv•·l que haja meio de evitar iot11iramente 
to•tos os abusos. Qu .. nto m~>lhor e mais providente 
fôr a lei, tauto maiores e mars escandalos(ls se,lo os 
• busos que, em contravenção, f,.reDl praticado•, e 
para o que nunca f11lta audacia; mliB naquillo que 
era de prover e acautellar no tocante á prieão doa 
in·•iciadus em crimes inallançaveis tudo se acha na 
.. menda; e é: que a prisão preventiva se etrectua só· 
rnente f'm virtude de req11isição de qualquer modo 
ferta pela autorid11de competente, que é a da forma
ção da culpa; e portauto sob a dupla respous.•bili· 
·lnde da que •·equisita e da que ext'cuta ; e que esta 
immeriiamente remett11 o preso á presença e dispo:. 
siçao da autoridade judiciaria competente. 

A i !lustre cnmmissão, rt>digin•to ·as emendas para 
.:~ntrarem em 3• discU$Bão, attendeu ao que o nobre 
SflDIIdor pel" província do Prrahy h• via ponderado 
no sentidu dA que a emen .a exprimindu a commu· 
nic"çao da. criminalitJadc do r•· o, não determinava 
propriamente requisrçio de prisão. A illustre com· 
missão esr.-larece pondo bem patente, fóra de toda a 
duvida, a idéa de positiva requisiçii.o da parte da 
au•oridade competente para a formação da culpa; e 
que assiul R policia ou o juiz de paz tosse mero ~xe
cutor dessn ordem. 

A' autoridade policial ou juiz de paz, é certo, coo· 
fere-se a faculdade ou antes incumbe-se o dever de 

• 



-5 

executar a prisão_ quando for caso notorio de haver 
determinação dell11. E rião ha que ~Or Pm duvrda ll 

pos"'i~dlidade de se d11r esta· hYP.•thA:i!l;- c•·rno já •·b
servN, até par· t'du"s pó.lt·-se ·•llr' stH caso notori' 
de haver da autoridade competPnte deterrninnc,;ã 
de prisao de 1dgum róo de crirutJ rnvflaucavel; e 
poisá autoridade. "olicial da IOt<a!id .. dH t.!IIÍ que f .. r 
encontrado assiste o dever de prendei-o. Se o nobre 
senador renonhoeer a nece•sidade em muitos cascli 
da prisão preventiva ; . se e!la é neces~aria na Eu r•·•· 
pa, onde todas os mf'los siro apurados, a p licia é ,, 
m~is acuva e vigilaute, a população congrega.Ja ew 
·llrea de terreno . muito m11s reoJUZÍ•JII, facilliows o~ 
meios decummunicaçãoe locomo~ãn; em todo oser1 
tido; ainda assim é neces.iaria t-&sa prev~>nçao de P• i 
sãCidO réo para assegurar a m·•rch" regillar da. m~ 
trucçA·• dos processos obstan•lu combinações entre e 
comp'f··es, emfJm parn q·•e a justiça nlíu seja flmb·•ra 
çada em sua·••pplicacão; cumo é que aqui ·no Br11sil, 
onde todas quantás circum•taocias sãu no S!•ntido d··· 

· ainda m.tis determinnr essa necessidadH dn prisàu pr .. 
ventiva,unrie para ella s"r executr~da pre ·Ha a aut ... 
ridade ae•f:lr m••i .. s de acção que qu•si absuiut •m.,ntf· 
lhe faltarão, desde q. e, extgiudo-se qu~ a •·risão só 
se elfectue li vista do mc~ndiidO d.1autorid .de.cumpe 
teo&e, restritissima for a área em que o réo poderá s~>r 
preso e augmentar-se a extensão em ,que iJÓde facil
mente por-se ao xbrigo; e quando já tam9nhas são 
as facilldades de·ovasão. . · 

Opina o nobre senat.lor, que não na mister ac'tiv~;~ r 
as prisões dos réos de justiça, que é preferível qw· 
não se faça ·nada do que cabir vm algum excesso? 

O Sa. ~ABUO : - Ninguem disse isso. · 
os~ :ànNJSTRO DA. .JUSTIÇA. : _;, Disse o nobre se 

nador aqui está sua- phrase textu~l. «Não ha na> 
emendas a mínima restricção ao arbítrio da pri~ão 
preventiva. » 

constifuição do Estado. Isso é pé de cantiga, estri
billn cadr1co e 1:1edíçu ao uso dos revolucionarias, ao 
•!mpenho de exterminnr o principio da autoridade 
par"' o qut', Sr. pre•i tente, (não me refiro á nobre 
'"·I'Os<çàu nem a brasileiro algum) está constituída 
nos temiJos que correm essa infernal propaganda da 
i .terna ,ionat qut~ os·mesmos Estados· Unidos, esse 
~·adrão do Jiber·alismo tão iuyoocado e apontado pelo• 
tiberaes; acabam de pôr em seu lagar. Hoje o pria
t:ipío da au· oridode, uutoridade constitucional, au- . 
tOridade.esseocialmente responsaYel, autoridade ju
·licial, capaz em todo sentidu de bem desempenha· 
,, serviço da admin;straçao da justiÇa, nlo é antago• 
·i8ta da liberdade, é tutelará libPrdade, .e condiçlo 

n· ··éssaria para que haja liberdade pratita, coos.:: 
'ante, sem varhção. (Apoiat:Ws.) .. · 

Senhores, o nobre senador, emquanto figurava esse 
antagonismo da liberdade a. seu modo e queirla o 
jury sem limitações, questão em que. entrarei e ó 
·•oJJre sen~>dor ha de ouvir-me ; enaquanto ·figurava 
:i.· Ex. esse typQ de liberalismo antagonista sempi1' 
to principio da autorid:•de, encarava o nobre sena
·lt,r esta questão com as vistas do exímio juriscon- · 
•ulto, do hornem de Estado, que quer concvrrer para 
u<na organisação judiciaria. capaz de _satisfazer a 
esse, o mnis importante ramo IJo serviço publico .'lf 
S. Ex. não entrava nesta questão com o fogo parti
daria, não pugnava para que só o elemento politico 

. preyalecesse ; oiro punha de pute o elemento juri-
·h•;o, não procurava mes'llo desacatar e nullificar 
"!•se grande principio da autortdade, que deve .. ser 
C•>nstituido de modo que seja sempre a. eegurança 
.le ordem, de liberdade, de bem estar,· de ·toda 
~ociedade civilisada ? Antagonismo do. principio Ji;. 
oeral ao principio dil autoridade bem coost1tuida 
·ninguem o assevPraria mais, Sr. presidente, de.pois 
ruo passaram as ve1leidades .que por tanto temJlo 
1-'rejudi·~aram os verdadeiros liberaes: ainda os da 
nossa terrd que no porioílo de sua inexperiencia sa
critlr.avam ás theorias abstractas e ostentavam-se 
~r) mo opposit01 e;; o o governo e requerendo reformas 
radica.3s. da constitui.ç~o. ~sses mesmos tin_l~am vol· · 
t •do ao terreno coostltuc1unal donde sahtram por 
algum tomp!i. . 

S. Ex. devia ter visto que aqui pelo menos era 
estatuido o praso fc1tal de um anno; que só se admitt· 
a priljão presentiva dentro do anuo a decorret".·da 
prati a do crime. Nisto não ha uma restricçãa? T11: 
era a prevenção do nubre senador ! Por4ue S. Ex. 
sempre com vistas, e no praposito de oppnsicioni~ta. 
repelia o projecto por não preduminar nelle. o ele 
meato polotico, nilolldmitte qufl o elemãnto jurídico 
seja o principal quedava decidir emotal assumpto. 

O ::ia. No~.auco :- E' supposição de V. Ex. 
o. sa.. .MINISTRO 1?-~ .JUSTIÇA : -. E· o que V.· Ex. 

disse e o senado ouviu. . 
· S. Ex. assim se expressou: « F.m urn projecto de 
organisação.j udici"ria ha dnus princtpios que se co::n 
batem: o principio libe, ai,- o jury», e o pt·inCÍ(,io ... 
nil:o sei se despotico, fui ta I vez neste seu tida que 
S. Ex. occusava •"e" tespotismo, "mfirn o prindpio 
da autoridade. « O ministro da justiça, disse o nobre 
senador, quer só a autoridade, a autoridade, a auto
ridade; não admitte o jury, nullifica .o jury.» 

r Ira, senlloreR, ha aqui muitlt couslt a consiolerar. 
Esse antagonismo <•tPrno entre libe>rdade e auto

rid~tde. autoridnde constitucional, nutoridndejudicral 
já 1esappareceu com a resolução do problt•ma dest .• 
fórma de governo que felizmente consagrou a nossa 

Mas, emquarÍto o nobre senador assim figurava .. a 
•ua theoria do antagonismo rta autoridade com a li
berdade, cahiu em contradiccão quando reconbf'ceu 
que no projecto havia saluuires disposições muito 
garantidoras; reconheceu que eram conveoh:mtes e 
aduptaveis para a ~egurança e· garantia dos direitos 
mdividu•es, mas que isto não era bastante, era in
completo. E como demonstrou e fundamentou o seu 
antagonismo? D:.ndo maior desl3nv.,lvimento ao seu 
typ••· ao seu ob~ectivo de liberd:•de neste assuwpto, 
•lUa ó o jury. ::;, Ex. tratou largsme~~:te ctesl_!l ques
tão e cumbate.l e condemnou as d1sposiçoos du 
emeudas allegaudo: o jury não póde S<·•ft'rer con
traste nas suas· deCisões; não deve se aamittir que o 
pr<'Sio1ente do jury julgue evidentemente injust11 o 
d<•cisã• dos juJztls de facto e não ~e c.,nfu .. mondo 
ponha em questão a sua procedenda; que a ·s,:bor· 
dine a um juiz superior, ao jul~amento da autori
dade judiciaria de segunda instancia, porque nisso 
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ató,ha aft'ronta e grave detrimento á opinião nacio
·nal, que o jury representa cm parte. 

O Sa. NAuuco:-Não disse tal cousa. 
0 S11.. MINISTRO D.\ lUSTICA :-Vinh~ dar nisto. 

«Desafio, disse o nobre· senador·, o Sr. ministro, qu~> 
costuml avançar proposições . geratJs que nào de 
monstra, a provar o que aqui asseverou que o jury 
comportava de sua natureza limitações ou correc
tivos, e que o mesmo jury inglez em suas d'lcisõ"s 
soft'ria correcções e algumas outras, ml\iR graves do 
gue a da appelhção do art. 79 § Jo da lei de 3 df' 
Dezembro• » O jury por excellencia, essa instrtUJ 
Çã? fu':lda(ja na ln~laterra e alli floresce, que para 
alh fo1 · transportada pelos normandos, que s ... 
aperfeiçoou e desenv.olveu, onde é verd11derr1r
mente normal o benellca em todo o sentido. 
h1stituição quo caracterisa e faz da Inglaterra o 
paiz classico da liberdade, Sr. presidente, tem 
taes limitações, quo o presidente argue as decisõe,. 
tomadls pelo jury, exprobra-lhe as injustiças, faz
lhe exhortações, obriga· o a voltar á sala das conCe 
rencias para ·reconsiderar as questões; e depois. 
ainda insistindo o jury, póde o juiz referir a caus .. 
a juiz superior, ainda no caso de absolvição do ac 
cusado; se ba razão para arguir ou o mesmo jury 
de prevaricação, ou a deCeza do accusado de Crau 
duleRta, tendo por exemplo ubstado o compareci
mento das testemunhaR da accusaçãu, ou exhibidu 
documentQs f.tlsos ou falslficados; e se pelos meio;. 
competentes são reconhecidos taes vícios de preva
rica~ão ou fraudes, cassa-se a decisão do jury e 
manda-se proceder a omro. 

tirada, combinando-se com outras· disposiçõe• conne
xas, se dedu., que a disposição escripta no art. 801 
fôra de plano consi•ierada pelo legislador que votou 
.1 coJigo do p•·oc.,sso cumo urn Cacto que podia se_r 
pr~ttic;•do pelo jui~ de direito, ao modo dos juizes 
ingl• zes, que na o uceitom as decisõHS •lo jur-y, as Ca
~em r~f,lrmu, e quando nào o conseauern volunta· 
riam<:~nte pelo jury, en1 certos e determinados casos, 
,jn ra podem da decisão superior alcançar a re-
forma. · 

l'llas, senhores, eu o dhse, essa disposiç8o não 
teve o devi<to desenYolviroento no codigo do pro
ces~u; ·acou CllnlO que em embrião; íôra, porem, 
assignalado sem dufid~ alguma a especie do juiz 
re drreitu não concordar, não conformar•se com a 

•1ecisão do jury. · 

A este re~peito é tão complicado o mechanismn 
elo systema ingle2: que é mesmo cousa. muito espe
cial; mas o qu~ ver.1adeiramente se dâ é que.h·• 
restriccões, que o presidente do jury ex:erce uma 
acção dir~>cta, extensa e emcaz. tem acção ·activa e 
autorisada, suspen(!e a exec1tção das decisões, re 
prehen.:le o jury por tel-as tomado, I'Xhllrta-o para 
que as repare, emfim leva mesmo cm ~~ertos casos 
o negocio ao conhecimento da autori.lade superior 
competente para conhecer, e chega em alguns casos 
a fazer cassar as decisões do j ury. 

Rste, Sr. presidente. é o jury naglez. do p0vo que 
estâ naquelle grlio de civilisaçiio, que tem a religião 
do respeito á lei, que temo sentimento religiosu qu~ 
Bl'reda a suspeita de que o juramento prest~do n!lo 
seja 11ma formula ridicul" ; é este o jury d·t lngla 
terra, que serviu d•l modelo ·para o nosso. 
· E agora note-se, de•cen·1o á questãosinha. que 
mereceu t11nta attenção, do nobre senador o Sr. z.,. 
carias, assim r:omo attrahiu-me aspera censura, 
quanto ao art. 301 du codi~o ..to proc.,sso, em que 
notei o germen ou principio de que depois se de
rivou a formnla da appellnção do.art. '79 § 1• da lo 
de 3 de Dezembro; ahi se contemplava o facLo do 
juiz do direito não acaitu ou não se conformar com 
a decisão do juty. Eu sustento, Sr. presidentl:l o 
que o art. 301 não se t·ofere, CL'mo sustentou o 
nobre sena-Jor, estt·ictamente ao abuso. refere-s9 
tHmbem ao facto que o artigo não considera 
f6ra de podsr ser realisado. P<>lO modo porqu•) ,, 
apresenta. segundo a fonte donde a disposição foi 

Ora, eenhores, se isto fosse tão sóinente um abuso 
previsto, especificando-o seria determinado o re
media para o corrigir; ahi temos no mesmo art. SOl 
a demon-tracão em contrario, porque este ~rtigo 
encerra tres éspecies dislinctas em C{Ue cabp a appel
lação: qotando as formulas substanc1aes do processo 
não Corem ,guardadas; quando o·juiz de direito não 
se conrormar com a decisao do jury; e quando o juiz 
da direito não fizf'r a applir1açao regular da .pena 
•leterminada segundo a questão resolvida pelo jury. 
~o sub~equente art 303 se diz, •tuando a relação, 
toma nd·•·conhecimento da appellação, entender ••ue 
o juiz de direito deixou de aPt•licar a pena corres
pnndtmte ao delicto .. ; (esta é a tercf'ira especte do 
~trtign) emendará a relação faz ndo elia-a applicação · 
rla pena. 

Qúanto ás outras duas eRpecies, ainda Caz o codigo 
no art. 302 ex~licita mt>nçãoo· da 1•, no caso de in
rracçào de formulas substhnciaes; nenhuma p••rém, 
q•ranto á 2• que deix:o••· co uo muito insistiu outro 
nobre senador p•,la Bahia, o Sr. Zacari&S, á regra
geral da interp·,sição das appellações e commum 
decisão d1 relação. l•t~e,.pil':"se 11 app~llação no caso 
·das formulas substanctaes nao terem &ldo guardadas, 
e provendo a ·relaçã<l manda proceder a n wo julga
men~o pelo jury: e assiu'a tambem no casÇ~ ~ .. juiz 

·do dtrelto não se conformar com as dec1soes do 
jury; e isto ou seja porque entenderam que uma 
espocie se confundia n11 outra, que havia pret .rlçiio 
de f.,rmulas substanci:~es, vísto que o juiz de direito 
,1evia se conf••rmar e niio .conformou-se (não ndmitto 
esta conf•asão. mas alguem poderaí 1tdmitt1l a), 011 
porque, sendo espPcialmPnte 111arcado b C11se da 
emen•ia do erro do juiz na falta da applicação da 
pena plra ser executado em ar.cordão da relação,· 
qllnnto ao mais subsrstia a regra. geral dos provi
mentos das appellnçõas interpostas em processos de 
julgRmentos do jury, que são ~empre mandando 
pro,·eder ~ novo jury. . . . . 

Mas, d1sse o nobre senador, esta especte do JUlZ 
de direito não aceitar é um abuso.· é um attentRdo 
d 1 sua pal'te; C·•be a appell~çào; mas cabe .appella
cão de que? Delle não se ter conformado; que10 in
i>rpõe a appPllaçii.o, e, providn ella, a relação ha de 
ordenar: conforme-se o juiz de direito com 1t deci
sã" do jury. Isto niln está no co•ligo, nem foi pra
tic~do jámai~: polo facto do juiz de direito não se 
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conformar com a decisão dojury (abuso ou facul- de.applicação da pelu, o corrige reformando a seu
dade?) teem-se dado repelidos «:OS09 de serem inter· tença cODdemDalopia, cu, quantoás.outras especies. 
postas IIS appellaçõJ9 e providas, sorem os proces- mauda qu;·, se renove o julgamento poroutrojury, á 
SIlS sUbme\tidõs a DOVO jury; nuaca' nllnhuma ser possivel do mesmo termo. .-
relação, pr'lvendo a appellação, mandou ao juiz de Or3, a que em substancia se reduz a appellaçãe 
direIto que aband"n ,s~e a sua decisão, oonwrman- :do art. 79 § lo do lei de 3 de Dezembro? A uma 

.se com a do jury, nem tão pouco ee eX8,:utou aquillo IprovidencÍllmuito limitada, e com todos os res
que o codigo expreRsarnente determina que' se faça, 'guardos de respeito á decisão competente do jury 
quando o juiz de direito deixa ,1e appliCilr a pena qUê no julgamento do Cacto tendente a pôr cobro aos 
cabe 'li especie, e então a mesma relaçãn fdZ a devi- casos escandalosissimos de julgamentos nojury, que 
da applicaçiio. Se fosse caso de emendar Sd o exces., mesmo na Inglaterra se dão e podem-se repetir. 
so,. o anto do juiz de direitll, perque r/lzão o codigo Se ha al\i providencias tão adequadas, como no Bra
Dio. havia determinvr que fosse deCidido de. conCor- sil não devi.tm ser tomadas. não. devia haver ao me· 
midade com a decisão do jury, estando a qu",stão .nos o minimo meill de correcção ? Ao jui:l: de direito 
resolVida pelo julg,meuto do f.cto, pelo jury, cOln não é dado cassar a decisão do jury, elle é obrigado 
suas respostlls es,~riptas no processo, e so cumpria 11 homologai-a, na sua sontença tão sómente lhe é 
precisamente tirar uma consequencill? Porque o dada a faculd5de de constituIr-se parte, interpondo 
cOdigo 110 art. 303 tão explícita como determinada- estll appelblção, aIlegando queha injustiça reco~ 
mente trRta. do çaso especial de erro qa_applic~ção uhecida ri luz da evidencia, e unico caso em quo 
da llena.e determlDll'que a mesma relll.cae currJJa; cabe submetler á consideração e julgamento da au- '" 
e qU~BtO á não conCormação do juiz de direito nada' toridade judiciaria sU,erior a decisão do jury .para, 
dispõe odeixlI á regra goraI do provimente das quando-muito, ordenar que se renove o julgamento 
appellações do jury? por outro jury, o qual então decide dellnitivamente 

N 
. sem o mosUJo recursO. . 

ão,Sr presidente, sempre a pratlcll constaRte, Eis aqui a limitação que tanto escandalisou o DO-
sem nenhuma excepção, Coi que a relação, pro lida hre senal.lor I Na Inglaterra o presidente do jury 
a apP/;I!lação, mandllSsEtproc .. dtlr a novo J"lg'''nento. ttlm acçilo activa, larga, e tão dOClsiva que dá Jlara 
Daqui se dedLz, purtanto, que esse DCto, que o no- censurar e Cazer renovar a decisão do jury.; no Dra
bre seuador'entende que é um abuso, o só um abuso. zil em caso excepcional, o juiz de direito tem a ra
fica sempre prevdlecendo. em todos os etreitos sobre cu.d6de de se .'onstituir parte, accusl) a decisão do 

• a. decisão do jury 011 sllbsista a decisão do juiz dtl ju. y; de/flonstra a injustiça da decisão na sua eJ'po~ .. 
direito, que nito s8oonforlllou, ipso facto de,appare- "iça0 de motivos; refere a causa li relação dódis
ceu a decisao d .. jury; ou seja provida a appellacã.. trlcto, á qual comp. te decidir, ordenando, ou não. a 
pelH relação, ma"dalldo proc,·der a novo julgamen·to, renovação do julgamento pelo jury, que alllJalé 
tombem ilesapparecB a primeira decisão do jury. sempre exclUSIVIl julgador do facto. 

Parece·me queolegisl.1dor do cadigo do prol'esso, Eis aqui a grande limitação que tanto provocou o 
copiando esta instituição 1'0 jury inglez. considerou nobre senador a·accusar a emenda apresentada pela 
a especie ,10 juiz de dIreito não se conformsr com a iJlustre commissÍlo. , 
decisão do jury; mas recllou em d,jr-Ihe o desen· S. Ex. protestou de haver eu ousado apontar que, 
volvimento que tem a instltulção ingleza; mediu a nII sua proposta apresentada em 1866, S. Ex. man
altur .. dos nossos juizes de direito em relação ao tinha esta espeCle de appellação I . Mantinha, Sr. 
grande juiz, presidente do jury: da Ino:la terra, aUen presidente, com' cuidado e zelo tal que o levou em 
dell que Q.ntre nós a n"cessldade impunha que pre- uma SImples proposta de roCorma. á I~i de 3 d~ De
sidissem ás sessões do jury por todo esse interior zembm, a não se contentar com a lmphcUa man&en
immanso onde ha centena.res de termos de jUlgl- ca desta especie de appeUação, explicihmeo&e a de
mento a que só podiam concorrer os j'lÍzes de clarou subsistente, «continua· em vigor a disrosiçãa 
direito, da la instancia; rcconheceu que est~s do artigo 19§ l- da lei de S de Dezembro ••. E' t!ma
pela menor importancia de sus jurisdi"çãa dt!' Ilha a inr..oberencia que não ha explicação possivel 
I" instaacia, muitos em noviciad .. , modernos, que a "OSSO' desfarçar. THmbem no empenho de 
sem e!lsa pratica de JUIzes provectos, não se .1 pparentar uma defHza o nobre senador (o Sr. Zaca
recommendavam ou erão incapazes de terem a rias) ai ej(ou como escus.1 que S. Ex. tinha feito como 
mesma acção larga, desenvlJlvld., que tem o jury membro do poder executivo, preparado e apresenta. 
inglez; e,pois,admittindo 11 espede de,não se conlol'- do a proposta ao corpo legislativo; e, pois, que .bem 
mllr o juiz de direito com a denisão do jury, deixou podia ser que, nessa parte, não prevalecesse a sua 
a ul&erior decisão do tribunlll supedorde ~ illstitu, ,)piniio indIvidual, e "im a da maioria do minisle
cia, da la a appellação; então a CJusa será reftlrida rio, n9~te ponto subordinando S. Ex, o seu voto ao 
a um juizo qualificado, e decidirá e_te oq.uillo qüe .dos seus companheil,'os; e hoje, sem cahir comsigo 
logo directamellte é Ceito pelo juiz mglAz. A~sim se mesmo em incobt>rencia, manifesta 8 sua ppinião 
pddeexplicar' as disposições respectivas ,lo i'odigu e a !.Irollria I I 
pratic~ ade9,uada que sempre houve, du~a"ta o regi. Ora, Sr. presidente, isto me parece que Coi prore
men do c digo do ,rocesso a este resptllto, N"f1c:J. ridQ pelu nobre senador sómente para demonstrar 
r' pito, que me conste se mandou pOl'accordão da re- s,·us grandes recursos e por querer em 11m formular 
lação, provendo a appellação,-quo ojuiz de direito s~ uma dtlfeza, que chamarei a"pllrente, pus não dizer 
conformasse: ou a mesma relação, em caso de erro ironica, porque parece impossivel que fosse devéru 
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produiida como razão justificativa para nos levar· 
por um momento a acreditar que 1t opinião do nobre 
senador, o exitoio jurisconsulto, o homem tão res· 
peitavel e respeitadu como autoridade em taes m6-
terias, pode<Jse ~er impugnada e repellUa pelo-s seus 
collegas, _os quaes d"l certo com elle se conforma
ram perfeitamente, e talvez nem discutissem-lhe a 
proposta. porq:ue o 'tinham e toem como oraculul Era, 
portanto, opmião do raobre sen··dor, porque então 
não con~iderava as cousas pelo prisma ·de hom~m 
politico em opposiçào ; não quo.reria que prevale
cesse nessa obra o elemento pohttco, dava toda. a 
attenção ao elemento jurídico, não o punha de parte 
éntão, e, sentindo a tremenia responsabilidade do 
governo, consultava os interesses ~e ordem publica, 
as conveniencias do regular serviço, sobre o qual 
tinh11 de prover. 

O Sa. NABUCo :-Todos nós mudamos, inclusive a 
camara dos Srs •. deputados. 

O SR. MJNtSTRO DA lUSTIÇA :-Mas, senhores; não 
é só cahindo n JS ta C()utradtcçiio. e em outras lã·• no
ta veis que adiante hei de ao~ontar, que o !lubre se-. 
nador se mostra desMrazoado; ainda multo cohe
rente comsigo proprio, isto é, de accor..lo coru a 
opinião que manifest~u n.a ~ua proposta de .1~66, 
S. Ex. propug~a por dlSP'?SlÇOes que, s~m a mmu:na 
attenção ãs ctrcums~anctas . do Bras!l, . prete1~de 
sejam adoptadas e sertam m •ts do JUO mutto preju
diciaes á administração de justi ·a crimmal. Tal é, 
_por exemplo, a de rogação d~ pri~ei•·a especie da a IJ· 
pellac;íão do art. :301 110 cod1go, JSLO é, como sustenta 
S. Ex. que a -preterição das formulas. substanciae~ 
do processo e julgamento do jury não nulllflc<l a 
sentença da absolvição 1:1 t1io són1ente a da con
demnação. 

O nobre senador apoia a sua opinião m disposição 
do codigo francez, no tocante á organisação do jury. 

·Ora, bem comprehende à sabedoria do sen.,do o •is
parato do circumstancias que _ ha entre o processo e 
julgamento do jury: france'l.! e o processo e julga
mento do jury no Brasil, tal como é elle, tal como 
pód~ .ser, tal como não pód& deixar de ser ainda por 
muito tempo. · 

Senhores, o modo de processar ou flrmar a culp 
ua Franç:t é notorio; a fo•·mação da culf1- é alli 
feita com tal esmero, por tal modo é curi• , ó soli 
cito e altento o encarregad•J da Cormaçilo da culpa 
nas suu diversas grad~;~ações, que n ~-o ó pussi vel
ha ver nada de mais completn. Já o commissario 11e 
policia nas diligencias, pesquizas e outros auxílios 
que presta ao juiz form~do': da cu I pa, j~ o magist•a
do ftlrmador dl culpa nos !Dterrogatol'!os e exames 
a que procede com perfeito C•Jnl,ecimento que tem 
sempre, para assim dizer, com a fé de officio da vida 
de cada u1dividuo accusado, que a policia conhece e 
tira na .occasiào até 11 s mínimas _circumstandas; em 
fim tud(lconcorre para que a in·tru~çil·• d~ qualquer· 
processo criminal st-ja a mais cornpleta. e perfeit11 
possível; .. por vi;J de regra é o nel( .. cio sempre •·s 
clarecido, que fica palmar. Isto pelo que aiz respPit" 

. á forma cão da culpa; 
Pelo que diz respeito á presidPncia e formação do 

jury,· o que ha em França? O presidente do jury, 

la cour d'assise11, ó um juiz qn.alíftcado de instancia 
supPrior, as$istido ·de dous !ldjuntos, e o jury sem
pre cumpoato em geral de pessoas de cultura. Ahi o 
julgamentv é feito com tal regra. com tal_ a tenção e 
com tal valor, 8r. presidente, que se10_ duvida ·esse 
previsto caso, essa especie em que assenta a appella
\(iin de que se trata, de nullidade por quebra de 
tormulas'substanc1aes, é quasi impossivel; e seria 
fundada a pres!un,.ção que a preterição das fó1·mas 
substanciaes ~ó poderia ser determinada pelo -plano 
a:ssentado ·de uma persegu1ção, como, por .-xemplo, 
para nulliftcara absolyiiJitO de um homem de grande 
1mportancia politica e inCenso ao governo, e assim:•: 
qualqul:lr outro interesse de ordem extraordlnaria 
poderia explicar acintosa aberração ddS regras que 
se guarJa cotu tanta restricção na administração da 
justiça em França, 

E não pareça extravagante 11 hypotbese que figu• 
ramos de perseguição politica ; é o reparo que tam 
feito mais de. um JUrisconsulto traiandó do direito 
comp.uado quanto á orpnis,.ção do jury entre a 
Inglaterra e a França; nota-se que· tanto é indepen
dente, emanJipado, escoima,Jo da miníma suspeita 
de sujeição, de subserviencia do qualquer modo arJ 
g •Verno o jury na Inglaterra, quanto em França 
ha Cu11dadas appreh.,nções oe C>l,rta pre~são Caita 
por parte do goveuto no mesmo JUry,. por VJa dos 
mag1stra lus, principalmente quanto á. especie .de 
crimes de abuso de liber daole da imurensa. 

Po1 t:mto, se • fórma do processo e o modo por
•jue praticamente se proce Te em Franço, se o ,julga;, 
rnento na côrte dos assi~es é feito com taes provi
dencias que exduem quasi a llossit)ilidade dessa es
,.oecie tle infracção de formulas substanciaos a nft.o 
poaer ser tal vez de plano : o que h~ para· se notar 
em que no coaigo fraucez não se falle desta especia 
de rerurso? -

Vejamos, porém, agorà o que ha do nohvel 
qu~nto ao Brasil, senhores. Logo dirai '1Ue o nobre 
senador pdncipiuu, quando tratava des~~~ esllecie, 
por expruluar-me que C•·mrnetti o aU1•ntadu de con· 
d>~mnar as e1rcumstancias do jury do Brasil; qu!l, 
det ... rmioando a constitllição que todo julgamento de 
fdcto sejn fetto p· lo Jury, ·unha consagrado a capa-
cidade do jury,. e na o era dado ·ao m·nbtro da jus. 
tiça ce .. surar o jury: Tal foi a •·bserv .• çft.o que o DO• 
bre senador fez •lto e bom som peranttJ o senado. 
•ertlmente é paru pasmar, não creio que o nobrp 

senad<Jr li~ .• sse ver.tndei.ro sor1tidn ás su .s ~·•lavras; 
pdreceu me que u~ava decerb ironia que bem não 
· .. mprelwndi n.• occasião, porque aind, não com• 
prehendo que se ne ~ue ao mi nutro, que apoia uma 
propus~a de organisação de· um serviço desta or
dern o discute como membro do ~orpo legisla
tivo, a faculda·le de 11preciar as circums1ancias do 
paiz, circum.;tancias que devem deter minar a mo· 
lll'or e conveniente orgarlis9çiio do jury no Brasil; 
ooão c•mcebo que nll.·• <lStivesse até b'o iucluido na 
determinação ola r~on•tituiçilo, quando requer que o 
jury ~eja constituído P·•ra julg"r nao só no crime 
ma• tambtJm no .-ivel. Escusa•les•mvolvimt>nto para 
•1 ·mons1ra1' a se1n •·az"o d11 arguição do nobr·e Fe· 
na•lor. Estou no meu •rireito. eu., uso, e cumpro 
o dever que tenho como membro desta augusta c1sa· 



e como encarregado deste serviço actualmente de 
ponderar bem, de chamar a auenção daqnelles de 
cuja deliberação depende est1 organis~ção sobre as 
circumstancias eapeciaes, tão_ espr!claea de noss11 
terra em relação ao jury. E nã•, é muito, Sr. pre
sidente, que requeird que tenha entre aóit I• O menos 
alguma applicaçllo aquillo que para o povo inglez, 
nessa terra claS'Jica da liberdade, padrão da eiYilisa
ção moderna, é eal:,belecado em m.dor escala. 

Em que aflronto eu, em que posso de 9ualquer 
modo desscatmr ou o- priucip10 constitutlJonal em 
quanto ·co~s~gra essa instituição do jUI'j, ou o 
povo brullouo emquanto pelo seu benefbio, para 
melhorar o serviço dt ad~inastrl!ção da justiça, me 
empenho em que se organ11e o JUry como deve ser 

O Sn. BnNJSTII.O DA .JUSTIÇA :- Portanto, a forma
çiio da culpa é mais gue- defectiva.- E se assim ê, 
roder se-ha oppôr: e~Reparae tdmanha falta, le-. 
vantae do estadu de abatimento em que ae aeba tio 
importante parte da administração d" justiça. »-E, 
porém, exequível, nas circumstaucias nntorias.acbar 
remedio para correcção que avidentemeute só pelo 
pessoal mais capaz podi.i ser alcançada; onde o 
acbar o bashnte para esses milhares-de districtos.e 
Poderemus applicar o& mesmos meios que .. a Ingla
terra, constit11indo os magistrados . pela dotação e 
indl'l'endencia ·na maicr t.ltura? Poderem•,s coo• 
stituu todas as ciasses da magiRtratura com o carac
terístico da ingleza, a imm1.1bilidade, e sem ter ac• 
cesso por bem da indepeudencia, acha:r, porém; em 
cada Jogar, ainda o mais modesto, a pl"na satisfa
ç,iio. que póde ~esejar um homem '!e habilitações? 
~ena necessar1~ vencer o lmpos&lV~I. Port·•nto; 
havemos de res1gnarmo-nes a estas Clrcumstancias 
que só nos diio me lidas de tirocínio a que estamos 
conde~nad<!s no nosso paiz por muito tempo, até 
que seJa o gagonte que deve de ser. quando figurar 
no mundo civilisado, no mundo politaco com o des-

organiaado 'l . . . 
Seohorea, quem póde contéstar ·que em ger11l, 

principalmente por esse fntedor, os jurados não 
podem ter as llabilitaç(\es, que ha de mister para 
exercer·tãO bilportltnte attribuiçào t 

Ha pouco fallei da Inglaterra e devin accrescentar 
que tllmbem na França c<>m toda a reconhecida re
plaridade do seu procedimento judiciaria muitos 
JUriseonsultoa, magistrados e advogados, homens de 
grande autoridade,opioam pe1llalta conveniencia de 
concentrarem-se os JU1gamentos do jury 1.1as capit~os 
dos departamentos para .que os jurados 'JUS tenham 
de decfdir das especies importantes estejam mais na 
altura e possam sér melhor ·escolhidos do que na 
generalidade do terrilorio francez. 

envolYimento de todos os seus r.,cursos, . . 

.6 SR. SrLVBJRA DA .Moru:-Qúerem coDdemRal·o 
a liso. 

'O SR. NABUCO : - Para serem · mais incertos os 
juizes. 

O SR. MINrsrao DA. zusrrçA.:-E quanto ao julca. 
manto do nosso jruy, os i-'rocessoa e sentenças do 
juiz de direita estao no caso de aOançar-no1 o de-· 
vido procedi~ento sempre reaul~·r: s~mpre normal, 
exemplar do JUry e dos grand&B_JUJZes da Io~rlatei'ra 
e da cour d'asaisr.s da !<'rança ! Entre nós, lenboroa, 
ignoraes que ha processos que são a anabltes . · do 
que deYJam &l!r os processos, que ba Ju!~ra10ento1 
que silo a antbltase do que devi~t ·e r um Julgameo~ 
lo! Que demonstração di a objecçã _ que o Dobre ae- . 
no~ pOz: cr E' _nota!'el que qu.ntas appellações por 
ah1 a esmo .(.nao se1 ~e ~iase a esmo) por ahi pro..: 
poem os ju1zes de d1re1to1 tratando da ,especie do 
art. '79, são providas pelas relações 'l» São provi-

· 0 Sa. IIINISTII.O DA ,JUSTIÇA : - Ora, se &ai é por 
toda parte re!oobecida a necessidade de que o pes
soal que constitue o jury seja sempre o mais capaz e 
idoneo; se na mes111a !<"rança ha opiniões autori
sadas para que· seja aperfeiçoado, sendo reduzido 
aos pontos das pr10cipaes localidades, poderemos 
Dós no Bruil considerar por mais sa&isfa&orio e 
capaz o·jury tal qual o temos por toda a parte, 
ainda por. ealie iruerior dos sertões, ainda o das 
mesmas capitaes ? 

dai por isao mesmo que neceuariamente dev•m 
ser, visto como,sio ellas interposta• no csa1o de eYi• 
dente injru&iça, e a1 rel11çôe1 cumpre~~} o •eu dever 
maad~o.to renovar o julgamento qu,· evidentemente 
era injusto. R 1e multiplicado• üo oa ra1o1 de tal 
appellação, conveocem-noa ainda mais da sua aeces. 

Poderemos contJar por tal modo na certeza de 
suas deciaões, que as reputemos aempre escoimadaa 
de t·1da auspoita, acima da simples posaibilidade de 
merecere:n uma correcção, ama revisão·! · 

Qual é a nossa f.Srma de processo e o modo pra
tico porque é executado 'l E o que sabemos. Falta
nos uma policill capaz e vigilante que tenh~ todos 
os meios .para lazer aa averhuações e auxiliar a 
autoridade judiciaria com os necessa rios eslllareci
mentos; falta-nos em Rdral ca{)acida•je e deatreza 
mesmo n• propria autorida te judachria encarregada 
da importante parte do julgamento, da formação da 
culpa. de que tanto dep• ode. Por via de regra um 
processo se faz com perfunctnrio inquirilo de cinc" 
a oi&o testemunhas, inquerito que nlio esdarece na 
formação da culpa, porque bastla-se nestas pt~r~un
tas: «Como se chama? Onde estava t etc.» . 

O Sa. NA.BUCO: -V. E.r. está justificando o jury 
no Brasil. 

sidade. _ 
E quando, Sr. presidente, ae cbesa a propoJ' e a 

fazer uma reforma é aómente para deaabafo ou para 
demon1trar praticamente o prosramma politico de 
qualquer parddo, ·OU Yerdadeilamente r·ara pron
meDtll de um grande serviço atteodendo ao clamor 
d.t opinlio que reclama esta reforma que só por 
necessarla deve ser feita t Qual é o clamor da opi
nião que b11 em nosso paiz contra e11a appell•çlo 
du ar t. 79 'l Não ha clamor da opinião; é l'é de caa• 
tiga dsqutolles que entendem que por suas &hflOa ias 
abstractas podt~m sacrificar a reahdada do aeniço 
publico. 

Longo de haver clamor da opiniiio publio• coo• 
tra esta especio de appell~tçil'> \em sido reconhecida 
e saudada por beaeflca e moralisadora. 
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Eu dou testemunho; nn tempo em que prali'Juei 
como juiz não foram escassas as vezes que, inter
pondo a appellação desta ordem, ouvi o applauso 

. do geral do todos os homens bons.· 

O SR. NABuco:-E' rnelho~ supprimir o jury. 

0 SR. MINISTRtt DA ltlSTIC.\ :-Nãu lu razão no que 
impugn11 o nobre senador:nil.-• ba outra razão senão 
a de pleitear e de transformar em lei o celebrado pro
gramma politico, não de partido encarreg."lo' da 

· tremenda tarefa de administrar com a respon
sabilidade de a !ministrador, mas dos colligados 
para fazerem opposição e hostilidade ao governo 
Quando os nobres senadores subirem por sua vez ll 
administração, outra será a linguagem, outros os es· 
íorços, e então ·o uobre senador J!ela terceira, quarta 
ou quinta vez Rdquirirá a expenencia pára renovar 
em contradicções seus planos de reforma. 

Senhores, tenho a convicção profundo~ ••• 

O Sa. Nuuco:-Eu tambem. 

O Sa. HINlSTRO DA JUliTJC.\ :-_ •• do: que pleteio 
por uma condição essenciHÍ para que o jury não sej11 
uma Conte de escandalos e que não se tl"nba a impu
nidade como o desidllratum que se procura despre· 
zandu-se o verdadeiro serviço da administracão da 
justiça, para repressão do crime e garantia é segu
ranças a favor da innocencin. 

Mas, dazia. o nobre senador •.. (Não me é'mais 
possível, Sr. presidente, guardar o m'enor nexo. 
devo i~ responden~o 4s proposições do nobre senadoa:
á med1da que qll! for lell;l~fando). ~izia o llllbre sena.
d~r: «Q,!l~~r!Ia~Jsação e esta ~e mag1st~a~ura, dll.~~to
rldade J uqica·ana, quando nao ba nov~cla.do, quando 
se autoJ.isa a igt.ornncia, a inex_poriencia pa_ ra_ cor,n
metter desatl'nus, ir estudar e a\l.'ançar experiancia 
á custa 'de .. ~njustiÇI!S, ·com prejui_zo _daqu~·l~e~ que 
teem n~cessadade de defen~er seuli due1tosem JUIZO'?» 
O.ra, :sr. presi4ente, o nob.,.e senador cr.aya suas 
v1stas no seu. progr~mm11 · ou systema pohhcp, os 
quece se, P"rém, das circumstancias do paiz, não at
tende ao que é o Brasil, o,qt~e requer a este respeito 
e o que põde ser alcancl!dO de m.enos máo. . 

S. Ex. entende que o seu noviciado de augmentar 
mais um anno de pratica judici.:Jria... · · 

O Sa: NABuco :-Não consiste só nisto, 
O Sa. anNJSTilo DA JUSTIÇ-' :-.•. e que essa pra

tica seja em c~pitaes de províncias onde ba sedes d~ 
relações .•• 

O Sa. NABuco :-E exames. 

Ora, deva·se attender que a carreira da mag"tra
tura, tal qual é constituída no Braail, oinda mes•o 
depois do. beileflcro que o anuo pass~d(, lbe veio -do 
augmento de ordenado, é uma carreira iDgra~, que 
não pódo ser cobiça<la nem pretendida sómonte por 
v~tnta&eus· quA .absolutamente faltqm: não ba que 
procurar nella os meios neceÍisarios para a vida, não 
os otrerece, maoiota por tal modQ_ os braços aos que 
a ella se entregam e devem entreg11r ae excluetva· 
mente, que é impossível que possam agenciar de 
uulra parte recursos q;uo não teem butantea como 
magistrados. Carreira Ingrata. tão desdenhada hoje 
como outr'ora foi procurada I Portanto, diminuir o 
numero dos pretendentes, já de sua .·naturezo redu· 
zido, é realmente, em vez de prover do Jlessoalue· 
cessa rio a administração da justiça, diffioultar, aenão 
impossibilitar, que o haja. · . . 

Esses moços que devem fazer sua pratica no f4ro 
das grandes capitaes, de duaa uma, Sr. preside.,&e, 
ou teem talen t~ e capacidade ou niio teem; ae_ teem &a
lento e capac1dade e o mostram nessa ,.pratica em 
uma grande cidade .... experimentand9 .aa s.rand.es 
vantagens rta advocacia, não prE!&enderio em rqra 
a carreira da magistratura. Estes mesiJ!OB liio 
poucos, porque muitos não. podem ir á e11cola elo 
Côro da~ capitaes. Portanto, os que vierem a pre
tender a magistr&tura serão por via ~e regra os 
menos capazes; e 0a menos capazes, ahada -&ando 
dous annos de pratica, ni'l,o são tão capazes cerno os 
mais sufficiontes com um anno. só. . . 

E cumpre considerar : já· temos em quantidade 
bacbareis que não só toem variosaonoa,de pratica do 
fôro, como teem o mesmo tirocínio do juizado IDD• 
nicipal; e este Jlessoal é mais amestrado do qne 
aquelle que o nobre tenador requer em ieu tão apre
goado noviciaJo. · · 

O que resta e o que é muito para se at&ender· no 
provimento desses lognea do interior,~ acb~tr fuiJea 
para .os termos rcmo&o&. como. na· pro'riucra- de 
Goy11z, em que o mator numell& de &ermos nllo tera 
· ffecti,os juizes municipaea e está quasi Teeonhe-
cid"t a impossiliilidade de ae alcançarem; _a1aira 
como para Matto'"Grosao, onde· parece-me que·. ha 
doas juizes municipaes em toda a proYincla, e aslim 
para o Amazonas, &·para todo o. mais. iQ,&e.~rior· in-
grato. -

0 SR. MINISTRO DA JtlS'IIÇ.\ ;-, •. e assim 88 ames 
trarão aquelles qu~;~ se propoem.oos Jogares da ma
gistratura ; S. Ex. vê nisso uma vantagem Sem du
vida alguma tanto ou quanto adquirirão m1is al
guma experiencin: m·u•, senhores, vejamos o fundo 
disso em que tlá. Esla circumstancia do nobre se· 
n •dor concentrar os bucha reis nas grandes capitaes 
onde ha rPlações, para nesse fôro lumiaoso se ames
trarem n1 pratica, primeiramente é um grande 
constrangimento, que já diminue muito o numero dos 
C(lndidatos postulantes a taes logare'!l. 

Ora, entende, o nobre senado11 quQ oll bacharejs 
que fizerem pratica no.tav.el, qu01 alcançateiD IIJtÍ« 
cópia de luz nas grandes c:api&lles,. quererio ir para 
use ~nterior 'P Certamente não quererao, JJio se'rio 
providos os termos, o resultado será ftcareaa em 
exorciciu os substitutos, essa. gento do Jogar, gente 
parcial, gente ignorante em todo sentrdo. mQi&o 
abaixo de urn sim_ples bacharel formado. Eis aqui 
ao que tende praticamente o grande plano do notire 
sRnador; eis aqui no que vem a dar o seu tlsaidert~
tu.rn de imitar a. m111gistratura incleza no Brasil .. 

Onde terá o·tbesouro ío:rças par11 dotar centenares 
:e centenares de juizes ? Onde. acbará esse mesmo 
pessoa 1 idoneo? E' necessario resignarmo-nos b cir
cumsta ncias verdalleiras do paiz. actualmente. 

A grllndo questã.o que tem um h ,mem de Estado 
a resolver entre duas difficuldades é evitai' o· mltior 
mal; e, pois uo estado em que se acha o paiz1 o ., 

I 
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Yerdadélr~ noviciado para a j udica tur!t-JI&'' petua em 
que se consolid11 o magbtracto .. vítahcio está no 
julzado municipal, 'quA, con•tituido como é nu pro
Jecto, ufferece moo•" inconvenientes, 011 a•busos nã .. 
são tão fataes como seriam pelo j uizadu muni c i I'·· I 
segundo a lei de S de De:~:embro, em q:u~ o juiz mu
nicipal IMIIÍ o esercicio de inteira JUrisd~eçãu d" 
prím• ira instr ncia no civel e fórma com~letamer:te 
a cuiJ»a. Pdlas emendas. offorecidas pela illustl'e 
commiseão o juiz municipal é pJopriamente um 
mero substituto do juiz de . direito e seu constante 
~U:Jiliar, pr.;parando os processos·, porém não.j.ulga 
deftuhivdm~n&e em primeira instadcia ; todo jtilga·
men&o. é· só da áutorida•fe ju•licial constituída nas 

· superiores eircumstan :iHs do j.uiz p .. rpetno. 

0 Sa. MINISTRO DA .JUSTIÇ.t:-Senborea, eU passo 
para outro ponto impo·rtante. · -. · . 

Outra aspera éensura ou mflti-vo-dP condemnação 
quo aJI, gou o nobre senadrJr loí : aQ,u Dto m~~mo 
ao habeas corpus, quanto a essas previclentes dJspu
siçõe., que reconheço que são convemente.s, vós 
desr.ruis toda es.-a onra dete•·minand•· que numa SI) 

julgue con~tr11ngirJJcnto illegal a prisão dAtermina
•la pu r senumç.• ou despacho de pruuuncia <Je ,. ulo
ridade competente » S. .E:r. voltou no seu ultimo 
discurso a este ponto, ainda insístiu mu'ito re'éorihe
ceudo que aquelle prece lente que invocara relati~ 
vamente á illustre pasma de V. El[., -Sr. pres!dente, 
11à0 tinha procedencia nem·valór d.e a·r gumeilto para 
a 11specie, visto comn a comoeten(!ia juizo da .{IrO· 
nuncia era condição essenria,l determJn_ada, :? Es. 
·•Sseverou que out1 os precedentAs havia e sem c1tal-os -· · 
''penas ~o referiU a um unicn ju!.:ado do supremo tri· 
bunal de justiça, de ultima data, e concluiu qu~el'tava 
firm .. •da ajuri~prudencia pratica dese con~der o h.a-

Mas, disse o nubre sen11dor: « E'sse juiz per'pf<tuo 
n~o me suisraz, não- tem iadependen•"a. com o 
accesso· por arbítrio do governo; d .. via ter licc .. sso 
uecessario pela anl.íguidade, devia ter vant~geros ~u·~ 
perbres ttue creassem ou dispertassem a voc,çiio. 
dAvia ter uma grande dotação, mas devia ser abso 
lutamentfl inr.ompativel com a politica para ser .... 
emftm juiz á in~tleza. • Eu já ti isso .• Sr. presidente. 
q:ue tudo iSI•.l é bom de prof,nir, de procllimar, mas 
e inese•tuivel no Br .. sil; · não ha meio de proporcio
nar vant.•gens tae11, uem no presente craar pessoa i 
melhor, ql18 deva fOr ~>ncarr .. gado deSSR Sllcerdo··io 
u o serviç•• da justiça, » psirandu sempre 110 exer 
c!cio da judicat•Jra sem nenhuma distracção e supe 
r1or ás tentações de pret ndAr com Oll az-•r1:1s as v .. n
tageas da v1d11 po~lit~ca.- Nilo é isto po~sivel; es~es 
mesquinhos venci'mentos que elles tem, apezar de 
augmentados, foram um esc·md11losa excessC> .n11 
opiniãl• de muitns, e·nito ha por emqu.into possibití 

. dade de maior desenvolvimento. 1<: &divas bonrosis
simu escApçies d~qt1elles que por· uma v .. chçào 
pronunciada, sómeilte por 11môr da nobre. carreira 
d• magistrHtura, não é' possível esperar que bacha
reis talentosos em regra q ;eiram ser magistrados 
no Brasil. · 

1•eascorpus, n:!o' bst.·nte a ..,ronuncia. Quanto~ ou.&ros 
julgado~ do SU1:remo tribunal dej11stiça e ín•li>tincta· 
mente de todas as relt ções exis!em q•:e si o os q~.;e . 
llrmam a verdadeira jurisprul1enc•a praiica de loclos 
no sent•do de denegar o liabeas-corpus em raziio de 
IJ.'Iver desJlacho de prunundo ! .. 

Nas circf!m~tancias notarias do paiz o que maJs 
. cumpria fazer-se p_ara se execut•r a tão reclamada 
reforma da lei de 3 de Dezembro, .não &anta em C<,n
tradita ao li bello accusatorh da illustre oppnsiçãn. 
porém pa·a a devid:~ attençiio e melhoramento d'o 
imnorhnto serviço d.• a Jministração dn justiç11? Não 
oril por certo uma reform.a radical a., modo do pro
gramma politico da opposiçilo lll)·,ral, que ao seu 
plano assentartu de contradicçio ae governo, nunca 
cogitou seriamente; na rf'golar organisação do· ser
viço da ju~tipa. Cumr·ria por certo ao partido con
servador executar a· reforma razoavel que as reaes 
circnm•tanébs do paiz reclamavam e aconselhna a 
esperiencia. Neste intuito a illustre commissão for 
mulou · s suas emendas 110 proj .. cto da camara d· s 
deputados; e· nlo era possível que ella Jtro,ozesse o 
plano de um!' rtlform.1 radical, que nunca podE-ria 

··Sr. pr• side .. te, nilo é dP mister grandes a·rgu· 
mantos p:•ra sustentar a disposição .Jué se im1•Ugna 
'lua nunca me pareceu que podess" ser aJac .. da; e 
se fal.tassem outros argumAntos, eu os .1cbària· na 
·• utorl•1ade do mesmo n· bre senador nas!con•Jiçõ .. s de 
me morecer todo o respt'ito .e aUenç'i1o porqu"' então 
::->. Ex., Dilo como orgão •!e um partid•l oppo~icionista, 
po•ém com a tremen·•a rf'spons··bllidade do ~otOV)!"no 
rnaníft>stava a •ua opinião em o m.•is serin ~ gr~ove 
documento; é bem de ver. Sr. pre~idente, .quere
llro-nr!'á p~oposta de 1866 em· queS Ex. escre
veu, nao se1 se por lllera condescendencia cnm ~eus · 
collegas. ou se neste caso reftriu opinião pes11oal~ o 
11rt. 11 § 9, concebido nos Eeguintes termos: (lmdo). 

«A ordem de hnbe..,s corpus não sera.porém con .. 
cedida em favor do róo pronunc:iado ou condemna
do por, virtude de sentenç11. » 

Aqu1 S. Ex. não poz c da ,, utoridade competente": 

. convir ao paiz como orgaoisação judic1ar·ia: e muite 
menos pelo lado politico, como aceitação do deno
minado Jllogrammn d11s colligações opposicionistss, 

·que a adoptaram por ·desabafoe ostentação, ou por 
tactica, como poeira lançada aos olhos da multidão. 

O SA. S'ILVEJJ\Á DA Morn:-Oh! ..• 

falia em toda latitude, e por tanto, Sr. presidente, 
V. l•:lC. não ~inha ordem de habeas corpus, naquelle 
tempo.se estivesse em vog.•\ a doutrina do nobre se
nador, porque b •stava a sentenÇa de pronuncia de 
qualquer autoridade. V. Ei. foi pronunciado in
compntentPmente, pronunciado injustamente, é cer
to, mas fõra pronunciado por um juiz muaicipal e 
tanto bastava par.~ que essa diSJlO.slçiio do nobre se
nad,or estorvasse a soltura que pela proiecto e emen

;ilal! otrerecidas pela illustre commissilo, V. Rx. ti-
; uha· com tanta segurança. 

Mns, senhores, ainda dirá o nobre séoador « Eu 
não linha então toda a experieucia quo hoje adquí· 
r• » Na id11de do nobrE' senador, com uma oarreira · 
feit11 e chegada li tamanha altura. com a consum~ 

, mada instrucç~o das ma terias jundicas que foi sem-
. vr~ ~.seu pre~ilec_to e aturado estudu, nào tinha ad
. qutrJ•Io expt>rJencta .•.•. 

O Sa. Nutrco:-Como V. Ex. a respeito. do dele
gado e subdelegado. 
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O SR. Ht!'IISTRO 'JÍA .JU~TIÇA :-Sem du•ida o nollre 
lf'lllldor peta B.• ni11 t· ub .• outros olaos, escfeveu J•Or 
outro m• do e fn IJava fJPrn r.t.-. a reflre~er•t·•Çito n~tdn· 
u·l úfl'.:recend·.' sua propo>ta ; .:ru pur Ct'l'IO bt>m 
diVt r•a a sua postção tln qu• h"je tl:'lll toO propu•tl•· 
à•• nn . t-U"" ar as tràdicções do p~<r·tido lib..,tul; e 
que tradkÇÕ6s, ~r prt>stdentEI. que levam o nobr,.. 
Bena•h•r a cahir eni tamanha contradic.çãol t,zue 'ra· 
dicções sã•• estas! 

O Sa. NABuco::...Todos ncSs estamos em contra 
dicção. 

O Sa. Hll'fi&Tilo DA .Jtli'I'J!iA : -Receio muito quP 
algum mnl intt-nci•·nadu possa 11té suspeitar de quto 
ajnota ~e:incluf a 1• l•••te da1 tradi çõe1 quando eas .. 

· part~oto •ohi<• fóra da constituio;ão. 
Não sertoi eu qu~> ptonae 11ssim a respeito do nobr• 

ten.•d .. r. purque SfJi que S. Ez:. é de •eu natu.al 
incapaz •lls·o; m•• •tirPi •1ue sua doutrina, o t'SJ•i
rito que o anirua neilte debate t>ra, Sr. pre~io1eute. 
par" '1Ue·eu O qualiUCa&le Cl'mO tive a ouaadia de O 
qualidcar, de mutto acot···udo dess•, não ·qut~rerei 
dtzer vnixilo va rtidct ria, ma~ d~>saa parei" lida de. qu .. 
t .• nto arrasta e infunde tal' oledicaçilo a u•••a cauéa, 
que d~<a~a11a a•nda a tim homem tão superior, com•• 
o noboe senador. 

Por C"rt.o quA essa opinião que o nobrA senador 
en•l, .ustelltl)ll ne~te as~umpto. e no das avpellH
çõ .. • •·m relação "o jury, uão era nem irnpo·tct pPl"l' 
coll .. ga•. nl!m Olna d.t inexperieuci.•. que hoje !IUI• 
priu ; n11o, Sr. pr• sid••nte, não é isto posstvd, 
po. r•111e n··ste assuu;pto 4ão-se ruões tão valiosas, 
que nàn podto>m ser dt>scouhccidas: 

0· que foi prei'O pela autori•la<!O COmpetentP0 em 
virtude •le &entença ·ondemnatoria. c;u desp~tcho de 
pro .. uncit•, não aufl• e constrangimento i Ilegal, não 
é obj .. cto de· e~nand11lo para a So• iedHde. Póde sin. 
so.ff.er uma iA-justiça, pu•·ém- uma injustiça daquel
lris •1u•• n••O é dad · sPmpre previuir e remediar en. 
t••da•• tjUslquer circumstanda, e p11r11 cujo reme.uo· 
exisiOrn outros recursos orotinarios e indicados para 

' cúr·rLâl s. A ordem de habl'l•s crorpus neste c••so nilo 
í•Ó•I" s r determin11da pelo juiz superior, ~enào atro· 
pellando ura acto, pelo m•·nue lt•gal, de auto1·i I ade 
cornj.hlte•tt.,, que Pm cumprirnento de seu officio pro
ce"sou e pronunciou; e se pó de favorecer em casos 
especi~ lissim .. s a alguem injustamen&e pr1..nunciado 
mus que tem outros recursos para se des9ggravr•r. é 
sempre inconveniente á ordem publica, tlesmoralisa 
d jutz competente, estorva o andamento re~~:ul~tr do 
c•rocesso, uão é admissivel; não· é de sua n11tur,.za 
pua· ter as~ento nesse caso; a concPssàn de habeos
curpus ó sómento o remediu, a providencut tutelar 
psra llCdbar com as escandalosas e rllt>gaes PJÍ Õt'S, 

Sr. presidente, uão deixarei de tocur em um 
ponto, po>to -quo seja um desvio da ordem, que 

. tenho seguido: é gr11nde a sua import~ncia, e é 
mister que eu lhe s claro verdadetramente o sentido, 
ponha o b~m ostente, poo·que este ponto entende 
essllnci11lmente com um~ das pl'incipaes pn1 tes desta 
organi>laçiin ju·Üdar•a; é e~sa lacuna. que o nobre 
senndor notuu de que o pehsoal encarregado, se· 
gundo o systema das emendas apre&entalias pel11 

illustre commissão, era defloiente, ~tãopoderia .bastar 
ara lfS nt'Ce~sid.·des do flrocedome;•to judiciarió d·a 

fe~rm .. çllo dd cul~a. concentradH ePtct fuculdade no 
;uiz municipal, emb·•r11 auxih11do por esS .. IIBI;IPPleu
L"s que .o nobre senador considerou rena\8sance, 
nu nilo sei o qtie. · 

O Sa. NABuco: ~J ~risdicção delerrada~ 

O Sa. IIJl'IISTI\O DA .JUST.TÇA : - Disse o nobre 
aenafior que isso não butava, q,ue haveria uma la-. 
cuna, um vacuo, donde resultuta 11 negação da .ad· 
mi"iatrrçilro da justtça, em nz do ser•iço reg_ular. 

Senhores, . attenda-se para o systema. d~l! refor~ 
mas, como se acha nu emen·d11s otrerecldaa' Pela 
ilhtatre commlssiià. Todo· esll& ;e"tçn ·é atrendtdo e 
pr• ·vi•1o de mo 10 ·mais aum«!iente para .•~"r melnor 
de~en.penbado, do que. ao praiente, e do que seria 
pelo '1"te:na indicado pelo nobre. svaador na sua 
p ~·ta· . . 

Este syttema concentra, é. certo. eaia faculdade, 
mns a concentra na autorufade judichria compe
t.Aou~,.aquella que é susceptível de .:rerda•Jefrll re.ll• 
:~onPabilidade. ·que tem proftciencia, que tem ver
dadeiro interess ... , a~s1m co"'o capacidade e direito 
para desempenhar b,.m ·o PeU officio; habilitada rem 
todns os m .. ios. Nos termos mai\1 pequenns é o iuiz 
muroicip~l, e seus tres supnlentes que eftectivamente 
cnoper~>m, e são competentes para tuda a J)rganisa
• ··cão do processo. exclustvament& até a pr.onuncia. 
(}unnto aos ·proces•os policiaes, a autortdade poli
cial, a mais competente, a lil~is· activa a mais ca
paz, a unicu d1ligente para proceder ea;·ofl'cio 
•O mesmo procaSSO poliCial e que attÍ, HgUr>dO a 
opinião de o!Jtro nobre sPoador pela província da 
Bahia, tinha de sua_indole, e natureza essa attri
b••içào l''&n•tiva de julgar certos.crimP.s; esta auto
rida<ie é eonvenientemente encarregada da organi · 
sação dos processos policia e~.· . . 
· A11 mesmas autoridades policiaee, no que . íoca ao 

11 rocesso da fot mação dct culpA-e<~~ crimes commuua, 
são competentes, e é de seu offir.io de policia judi
ciarta, ou policia auxih11r da justiça, proceder a to
·I·•S as diligencias para investigar·, e tosclarecer os 
r,.ctos (I sua. circumstanclas. isto é, para a formação 
d•• corro d11 delicto. para deFcobrir as testemunhas 
mats idoneas, e logo proceder ao inquerito policial. ' 
Estas autoridades encarregadas deste lnquento, cuja 
foaronula, ou verdadeiro pru(wssn, em que·ae eatabe
Ct'r o methoJo _mhlS ap_ropriado, o rcgulamt;nto ha 
d" marcar, estão loCd}ieados no mesmo dl<Jtrlcto, 
acodem, e procedem a toda" as diligencias, aut•aen· 
icam os eFclarecimento~, n dli., a sua parte com esse 
in~<trumento do inqnerito pnlicial ao rncarrgado da 
accusaçllo pubhcot para iotciar o processo. · 

Pelo que toca propriamente á autorid~tde judicia
ria·, ell' tendo logo com a quoixa ou denuncia a 
base do processo de formação do1 culps,. fundada 
esta queixa ou denuncia ne inqucrito policial, 
em que jll vem cs('larecioJa a especie, e todo~ os 
weios apanhados em tempo para serem aprovertn

·dos J•a instrucção do processo, qualquPr dos quatro 
(eu considllro um teimo, em que haja mini•ta de 
pesso11l) quulquer dos quatro, ou juiz municipal, QU 

' . 
·. 

f 
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um. do. tre •. , supplent8', o que ma!s "/Ido estiver, " .~ç~o éS •. semelh~ote ordem, que . de. oJl&re.~. Dlo .OU • 
é compl!tente'p,na entrar na fOJ'ID:lçao do processo. vlrlla, •• alJue.frlo,. q'dz S,. RIt •. combater a f!ltfa~~';J 
<!r ... dlr.; •. ,,-~a.: I!.E8StUt:rmo p6de ter uma sraDde ;tl!Danba é a I"rçl do e.pia:itopadiftarfo,Qf,l8·9 ,40., 

• clrcumlcnp~o D. ". .mlna nelta .. uestAo : f.,rça qUIl. se chegalH.a .c&uar 
. Jáo)lservei, ~r. p~sideote. que os·termos de cir~ ,t'm mi~,se~l.atyra~nica. leria de d8Ipota~'léda ~m 

cumlcr,pçio de. mUitas desenas de legl'-1s SilO ser- : v",rdadelro ile.poh.mn.que S.' EI:, . emprettou"o . 
tõel .de~povo·~dos ; ahi oãtt. ba ·mi'radores, "io ha ; pobre de . mim. que vejo me "ictima,colDo .to'do.· o. 
pOl;ibilida.de dB I!lIVerproceJimeoto.resular. Nes8es :Olltros ~inÚ!tros oesta terrll alvo. 4e .... &tal .iareal?~" 
.ertões 10viol .. e delpovo .. dos. que _tem termoll·de . nadul da calumoie, e de jnsultol; en&retaO&1) -.co ... o· . 

'100 e mais ..... u·a. de, estensão, que gente' r.Óde proced01 PerleguJ alguem 'Ao .meoosj'o.08I1'OI- _ . 
ha~er.quem8101. pz:,tICOSS(' p0!ler.t alçançar! E' por qu.lquer dos meus aet08 ~bio'q~emede,!af-' 
eri·Jeole que "proced!mento regular é·lmposslvel~ra.se da /SeDda, que devera trilbar' ' .... ' ., "0.' 

eYideDtemeD~im~sslv.e!. Maum um lermo regul&r. O SIl. NAJluco:-TlmlNim- nlo persegui.' 
quatro·fUDf!Clon/Orws nao serio bal,antel rara pro· '.: 
ceder,.rnrmação:daculpa, tendoauxiJ1are"naia . O Sa.lIllflsTao D4IU8Tlç4:~Emquel8 fIJad.lD' 
vel&i,,"çAo dolaclo pela policia, da iodicação dllP par" me &,ataremde delputa , Em. mim de'l"!tllmo •. 
tetcemuDhas.mai •. 'capaze., e ,·da formlçAo do aUla tlm; que' :Hu devo con.oJar-me, Sr~' p~.ldeD&e;" 

. do,CftrD,.:de; <1plicto. que nio· .• oflre llemora. dev •• 'vendo que o nobre .eaador aio 18 poQpa'-a.l~'" 
1010 rerJeho ". Pois r .. pelem-se tão.a miudo esses 'prlo, pois. se S. Ex. 18 deu como réo·coõfeaaode'. 
crime! maia graves. que I('j .. impolsivel a quittro 'lamanho attentado. como ioCrlclor dacoDlli&ulçif; 
homeDS :apaz~1 e h~bei. d ·relo COOt3 delsa t"rera' não é'muito que cubra a outrem de baldõe.; seSu<. 
Sentiure.,. 010, serÃ. por lalta de pf's.oal, será por ramenle dpvo reconhecer que Dlo &tDhamuíto .de:--
deilidijj;'por ab.ndúoo,e .• ;üm por abusu.· ',' que me!lueiltar... . .. 

O que:é verdade é que le lennta a àutoridade . MII8 dIgo. Sr. presideote,ToltaDdo ao ·ca.o'do. 
jud~'Ia1. a uaica capaz desse serviço. a que mal" Juizes de. pu, que a cODstUuiçio, emquIDto'deter
babd:tadJ O'. r.rlmllis regularmen",; emUm aate .mio" que os magi.trados sl'jam dI! DOlDel~o, d'l 
eria. o.- meio· IDeihor de tod·). que podiamos achar, e : executivo, . assenta Desla razão valio.i.nma : 'é'.6 o 
ser'-prati~.dooo paiz. UeVla. portant'I, s.ttisf,lze~ 80 criterio do eseclJtivo qlJe pÓ·fe. fazer a di.ereta· elCO
programmado'Door/t seoador .9 s6mants a&tendes ... 'Iha de individuas que teoham todll: 11. cODdiA' 
ao . elémeolo' j uridico. q'ie asseu1a 80bJ'd. o .d:reito. . 'lue clllIstituom capacidade para de~empeD~ar logar 
sobre a. mo~l. e &em por fim deSCObrir a verdade. tiio importante, I)",ve ser' homem de e~8Dcia, 
esclareceI-li par .. 'reprossiio do' cri.ne-e para esclJd,,_ ,1eve ser homem de morlllida 'e. de'f'e ser homem 
da,Jnnoc.eRcla. Mas o D"bre ssoador. olha 86 pel .. 'qu9t"nha todos o. requi.itol . Dec8 .. ario~ .piara ~ 
pri.ma. do elemeDto pohtico. e com oelemeotu cODlLitulr,.~apaz do ser sacerdote da deu.aJustiça. 
politieó elle repelle I. /lutorittllde jl1 lieiaria e sys Cbamll deu~a a jusliç1, porqae é ema Dação da ai-
temathica.Dan&e quer os.juizes de paz. .. viDdade; ahi nio ha proCaoaçã'o da pala"a. -

«Oli juiz8' de paz. diz o nobre senado· .... siio os «Ora, em ver.iade prolcindamos do .nome, alio 
DOPSOS homADs.são aquelle8 que de'f'om 8er encar- -eonsider8mcs'os juitllsde paz pell IÍII~or&aDcia de' 
regados; Dão ba melbore .. , » .: 8U' popõlaridode; mas vejamol qUle. devem. ser e. 

E o argumento do' nobre seoador dcouof!sta in niio pod'3m deiltllr de sor oe.&8 pafz •. Saraj) .bolDeD' . 
terrogação: .para a furmaçlo tia 'culpa quaos me· coma proUssiencia nece.saria; que tenbamsempre· 
lbore. do qlJe os juizes de paz' »>MIIS, senh~re .• o- "u dev~m ter (l' requ!8itos que Jil~ifter pllra .cto. 
juize. de paz quem 1110 , Rstio fóra d!l .Jetermlnlllçlo. da mais tmpor&8DteJudlcatura , Séria inezequivel. 
ifa conltitl.lção emqulIDto diz que os jUiz,," .~amFalta a I"rllntia da re8pon.abllidade de !tuem elCO
Domeados pelo Imper4llor. j~ se vê pelo exellu&lvo lhe. para qlJe haja 8eguraDçl no acerto da eacolha: 
Ora. o.juiz de pllZ não éde nomeação do executivo. vislO como o eSCl'utinio da eleição ex~lue oc:riterio . 
e aqqi a de&erUlinllç60 da coo~thuiçào é mais rlara e deter,"inado de uma entidade respon.ave). COIDO é 
preCl.a do qu' quando Callou do jury. e cOllsagrou semp,e o ministro qlJe despachá o map.&rado. P6de 
DO Brasil a Cllpacidade pratica do geral dos bomens elle dssaeeit~r e eSl'Uca-.e; le, porém, .cionte e 
que deviam oncarnllr elsa instituição. Aqui a dptAr· conscielltemente escolhe mal. assume,. pelo meno ••. 
miDllçilo da constituição é obvia, é.muho mais clara a. respon.abilidade moral. '(lU .olidariedade com a 
e precisa do que q"ando o oobre Itenador, d"vorand,· ,ua obr ... e ne"te seDtido p6de S8 dizer: R' sua créa
seus.f1Ilaoa comA S,.turDo. taxava o tribuD/ll. do com- tura, ti a imagem do seu creador.». 
mercio de inslituição in..:onstitudonltl, e exprobr~ va- ~O SIl Z, C4RIAS : -A creatufl comeu o pomo,' ar a 
me porque na reforma não tinh9 propllsto a dero- responsabilidade não era de DeuI, : .' 
gadio desses tribunaes. dessll insUt'lil(à". qUFl o 
nobrd ssnador assevera que é inconstitllelonlll. Sem . O SR, MINISTRO 04 IV~TIÇ4 :-Não le raça questão 
dllvi,ja ninguem lIuppunha ouvir e vêr o nobre seI desta (!xpressão. não se f/lça questAo de uma for
Dador réo confitente de um a&tentado somslbaDte I mula. que me escapou, é um in:idente que .eparo 

O SR N"BUCO :_. Tenho'a deCeza de V. F.x. para não ser obj':'ct, dllS e'ernascpasur.'ll1l do n(jbre 

O SR. MIIfISTRO DA IUSTIÇ" : - Digo isto pnll lhe 
mostrar 8S conlra,licções em qlJo cahiu. torno·lho a 
deCoza' para mwMar qu~ ainda á ClIstl d·, um. accu~ 

lenador. (Risadal). . 
Ora. Senh(lreS, tirá alguam que o ju'z de paz I?or 

tareste nome ti mais competeo&6para.lurmar a,cu.ps 
do 'Iue fi I<quelle que ó magistrado, ql1t'! tem proB· 

~ -", 

, .: ~ 
J 
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. cieacia~ que &em verdadeira respcmsabilidade, que 
tem dutreza; e se nlo • tem ln1o' ba ele 'fir.a &er 

· pela coatinuaçio ao exercicio ! · '· · 
O qua é o juiz de paz t E' ·uma. entidade ephe

mera, que dwa um anuo, ·que nem .. PócJe·· adquirir 
e .. a destreu, porq11e nio ha longa experioncia .para 
elle; que oAo l$rn responsabilidade, não é c.• paz dt~ 

o re•ponaabi~idacle. porque se vê onerado de um11 
· funCçãol CVJB~evidea&emente excede súaa faculdadAs, 
o aio pod a ser .deisempenlaad.t por elle, e todo o mundo 
diz : • Póbre holllt'm, o que podia. fazer ?• • 

AlAm disio faUa·lhe.por via de regra, a imparcia
lidade porqlle lia propria localidade é c.bjecto da 

· pugna eleitoral, é um: bOID4Mil levantado · por uma 
parcialiclade de encoatto a uutra oucialicbile ::. vive 
emumpequoaocirculo, ube quaesseua advénuioa, 
quaes seWI a.dheren&es. · 

Este ê o homém que se recommenda pela capacf.;. 
· dade juridiea! 

te ~preciar o faetõ 1 Favor repugna com a Ju•tiça. 
rflp,ugna com as norm11ada conetltutçio, qu~ .deter
mtna a igualdade do favor e·do castigo.. · · · . , - . . . 

A esigen~la do nobre seaador ll.um Yercladeiro 
atténtado c~>litra a· con•ntuic.'io. O· nobre seilador'o· 
praeiea em doutrina, ni.o o· praticou no fact.o. como 
se accusou relaUvamea&e ' creação doa iribtiaaes· do 
cummt>rcio. · · · ·- · ,. · · · · · ·' · ·: · 

· Ainda foi isto um pouco á-quem,. o.nobre. Feaid~r 
chegou a ir ao argumento de ., .. acabar .. com el!l8 
fruc&o de ••••• obrai, como os tribaaaetrdo _c~mlller .. 
.:i o ; . e S. Ex• assignalou como razão J1 • tnfl'acçio• ta 
constituição. Senhores, poder-se bia- talW'ez ilprec••r 
a instituição. dos tribU111e1 do .cornlilercio de modo 
menos vantajoso ao ioati\uidor gué nàO:··fllllh'!l'ctbn 
lá tão boa a ... tis fazer como deria •er; iaco•ltitu· 
cionaes,. :poréaa, .não são por certo: oi &rliMlnaeiJ> .uo 
eommer.ao. · 

. ; ,.': 

O SR. N4Buc,:-Eu disse que'élles nlo· segutám a 
rnagistraturs ritalicia, em .ultima 11D11l11e. Bit o con
tra a const1tuiÇlo. ·.Em quero a abolição dellei.i · - . . . .. . 

. Portanto, ll iaterrogaÇlo aimples ~ue Cez o nobre 
senador respondo: li autoridade/ouridtclaria: é a um
ca ,cspa:~;, é aquella que o lado I be:-al. se nio reae
ga Dc>lta· parte a1 auas tradicçõaa, requeriria que· 
Couà encarregada a justa eomposi.,:ão, em vez de ter . O SR. Hll'OSTao _ o4 ;rus<riÇA : - Ele aqui o artiio 
o juiz· de paz a omnipo&eneia da formação d11 culpa, da constituição (le"doh o o •• exeetlçio c~·as càusas flUe 
como qUer o nobre senador fazer uma especie de unr sua naturez11 pertençam a jub:oa partfeufa~. · • 
edi8eio platonieo li feição do. 11rogramma liberal. Ora, a constituição· preel-'amen"' reeonb~ que-

tania ftPC4!ssida.te .. de um jÜiz(• especiaol pa~"lf'cauaas. 
O Sa.ZA.C4RI.\S:_;E<iia.:io pla&onico é a Republica. te·certa natureza. Pergunto~ Sr: _presJcfeáfe, · qaaell" 

. o sa. llllfiiTRO 04 JuSTIC.\:~J'á 0 nobre senador aa causas consideradaP com esta especialidade· ·que 
ba · d - R· a reeonhPeeu a: constituição, devendo derermiaar-' 

quer ac r outro lllotte psra sua<J. iasertaçoes. ( •· l~es ~~~~ r6ro patticular! Q·t~tndo se deix_!)U'o de dfs· 
'"d"s) o - . ttniJUtr causas commerctaes das e&o8111S CtW't~ls't Em 

E. senho•es, aão era possivel que ao -eodesse todos os pnizes clvilisados•existe a ditl'l!lrença· COD!ll'· . 
a'imiUir que dSOt'a a soluçllo desta composiçao gue \lrada aas i!spectivasolegislações • 

. dever haver reforatandoose a fei de·31fe Dezembro 
entre 0 que foi 0 codigo do processo eom 18 e:ngera- Portanto .. nlo ha que estr•nbar que, re,onbeeea• 
- d 1 e t leoto 1 ~ - 1 áb do a conatituiçio a neceasidade de um. f'~ro perti-çoes o ., em n o e 1 ra e o ue, l:'e os usos qu~ ·cula. r para as eausu de· natu~za es"*'ial, e nesta r•e deram, com as dispuaições a ·let de 3 de Dezem· ,....,. 

llro, fone proclamar· a ·omniplltencia l!o juiz de paz 1 ·Aspecfe iucluindoose a·s· cau<~lll eommerciaes em que . 
tanto preponderam Ul'' uses e pra1icaa:do commercio, 

Quaa&o á fiança, o nob1e senador não vê no pro- _. nteo.dease. 0 Sr. con•elheiro Ndbuco que era· c8n
jecto que viera da camara dos deputados, e que \•enien&e •ue na orranisaçíio dns. trihunaes'de·l8· 
nesta parte quasi que não fôra al_terada disposiçãn ~,~unda instancla pmra1ulgamento·deeta• c.u•as ao1 
alguma beneftca. A fiança provisoria é na opinião JUÍZes togados, aos jU\•88 de direito se ejun&auem 
da S. Ex. uma inutilidade despendiosa, um gravam~> otPpUt~dos do corpu commercial trazendo lia &radie
para a parte; a outra .subsiste com to•fas as suas çõ ·s do cnmmercio. stond·o os informantes d11 pr11- . 
demoras e inconvenientes. O qote requereu o no- tica., os melhores interpretes· dequileo que ha de 
bre senador! Quer queose decrote uma especie de mi10ter tanto atten·lor O que é' pnrém. per~t· causar 
carta de se~turo; que agora autorisassAmos o fa- e~tranheza. é que o m,.smo Sr. conFelheiro Nabueo, 
vor de templ do despotismo <'U do absoluti~mo, em c~ntradoicção da .su!l obra dos trib~naos de:' eo~
que houvesse pàra os crimes in~tfhnçaveis a me1·c1o ass1m conslnu•dos. alle~~:ue a mconstttuc•.o- · 
fiança de fuorl Eis como entende a coustituiçãn nalidade rte não sé subordinarem ao principio da 
o noore senador I Eis como entende a consthu;ção o jurisdicção vitalícia. 
nobre a·enador que ·· não· lê nella qlle a;ld é •gual 
para tod:ls quan.1o protege e qu1ndo castig .• I F1an- Poi•, senho es. o jury tem vitalicidade? E tam-· 
ça de favor concedia a aos gr" ndes, aos prole~idus I bem não juhca? Julga de facto. Os tribunaes· d.o 
Fiança de 'favor como alta attrib:•ic;ão de al•cerdote ·('ommer,io encerram uJDa espPcia de julsamento em 

_ da administração da j11stiça do homem que deve· parte neste raso; ao mt•nos supponho que foi eata a. 
· applicar prinCipias crrtos. e recto applicar as no r- intenção do n<>bre sena•for quando· creou esses tri
mas da lei, que só pód~ ler squella faculdade dis- bunaos·; que entrassem esses• juizes· deputados·· • 
criciooari~t, nee~ssaria pan,.sempre imparcialmen· rno~o de j11izes de facto, como hom-ens que· melhor 

I . ., 
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podiam concorrer-com o• magiltrados _para verificar 
o julsamento do facto e do direito. · -

Em todo caso, s~. p~•identé~ era objectO que nao· 
pod11 aer incluido na reforma a reorganbação oo 
dero~Choio do1 &ribunaes do coQlmercio. Não diR'O que 

. esteja fóra -de toda· questiarJ que elles não devam ser· 
rernrmadol e talvez radicalmente, mas ttnn lrat Iuc 

. lootU nio é,_ objecto de escan1".io não !erem coo· 
-&emplados na• ta rt-lorma. F..sta qr1es&lo nao estl Ião 
debatida e Ião lucida como p•receu ao nobre senador 
apezar do desvanecimento c~m que em seu discurso 

aa~everou que, feito _ o ~rallelo ea&re o que eu ·e 
l!lle temos ilito, pezna a balanga para ·teu lido. 

Sem dnid• alguma •ou obrlgarto a cunar· a -ea· 
baça ao nobre 1e11Ador como autoridade de ~t!I"V
·leuo mereciment••; mas lll~ umc~ dí•&ilioçio: reco-

..... ~, ···"-
nht>ço o v .. lor de suas ·ovioiõea quando ·oa_era.-o da 
respon~abilidade do governo e c·•Diideraado o ne:-· 
.socio da administração da ju11UÇa pelo· Jàdo~ do ~:;~. 
elemento juridico:

1 
que

1
ndo, pdorém. dcoa1ti&u~N .._. ·. ,·:> 

oppositor ou oppos ceou ala e eman a.para quepre- --~. 
veleça o tlemento polilico, aio aeei&o, replllo, eoa~. · · . ,., ~ · f 
demno e fujo de 1ua autoridade. Tenho cooclulde. · -

·-:··:bj 
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PROFERIDQ-NA SESSÃO DE~''27. DE JULHO DE ·1871. 

PELO EXM. SR. SENADOR 

·.fui; 2lntoniD bieira ba ~i!ua 

REFORMA J'UDICU.RI.L. 

Tr11tando se desta reforma, Sr. presidente, a dis
cussão não póde deixar de versilrsobri! a comparação 
do projecto que v.eio d" camara dos Srs. dt~putados 
'com as emendas da com missão do·senado: Anhre i 

·legislação reformada com a legisla cão que se pretend" 
reformar: e,tlnalmente,não-póde deixar do versa,. so
bre os progressos do direito criminal, umas vezes em 
relação á ~ciencia, outras veles em relação á socie
dade. para a qu~llegislam(ls .. Restringir-nos-íamos 
no debat3 ao estudo da legislação que se pretehd" 
reform·ar e ao projecto se porver.~tura a nobre mi 
noria não entendesse, e com justo fundamento,. que 
devia tambem. empenhando. se na discussão, falia r 
em nome das idéas e dos princípios do seu partido. 

ministro, procurando descobrir incoherencia e con~ 
tradiccão entre esses trabalhos, essas opiniões .o as 
opiniões• que S. Ex. por ventura tenha emittido- na 
presente di-cussão. Refiro-mo Jlrincipalmente no. ' 
projecto de 1866. Es~r:· projecto foi, opres'entado á · 
ca~ara ·dos deputados Co!,llo propost:J do governo ; 
entao o nobre senador nno tmha plena liberdade, 
est··va adstricto a uma maioria da camera tempe
raria quo o apoiava, achava-se filiado a um parudo 
que depositava nelle sua confiança e suas. esperan-
ças, .tinh'a de um lado uma opinião que o guiava, e 
d!l outro Indo uma opposição que o não r.erJia de 
V.lSill. 

Entrando nesta discussao, eu não ·posso deixas 
de tomar em consideração; . quando o eu tenda r 
conveniente, .o programma do par·lido liberal, er 
opiniões auterioriQDnte emittidas pelos nobres senas 
dores, e de co.mparl!l-as com as opiniõ.es emittida 
na · presente d1scussao, sem por lSlCf mcorrer cm 
censura.· 

Se n causa· Côra só nossa, Sr. presidente, e esta 
reforma· só por nosso remedio, eu cert.Jmente não 
occuparia a tr1buna , votaria · silencioso: · mas, se. 
nbores, n causa não é só nossa, a caus3 é tambem 
vossa. As custas da demanda, porém, sois vós que 
as haveis de pagar: é o vosso programma, siiu P.s 
vossas opiniõe11 anteriores, as vossas opiniões emitti
das nesta discussão que nos bii.o de dar r~zões para 
sustentar o trabalho da comrnissão, e armas para 
combater-vos. 

Não serei ru que censure o nobrt> senador pelo 
Bahia, que encetou este debate, l'or opiniões omit
tidas, pelos trabalhos que S. Ex. apresentou como 

Entre o sabio que estuda no seu gabinete a séien. 
cia por amor da ~ciencia. e os trabalhos do estll·· 
dista· que estuda n socie;!ade cm que Yive, ha 
grande ditrerenÇa, ha a immensa distancia que vae 
da~< sciencias exactas pára as sciendas absrractas. 

A estatua de Nab:Jco, Sr. presideille, teve duas 
transformações : uma com que trausformc u-se· toda 
em pó; odra com que transformou-se 1oda em ouro. 
Transformou-se tod.t em pó,. quando. a pedra que ' 
rololk do monto tocou-the os pés· de barro: trar.sfor- · 
mo u-se toda em ouro, porque a cabeça era de .ouro • 
. Os trnbnluos do politico ê a o; tatua de '"nrios me

taes, com pés de llarro: o trabalho do pbilosopho· 
e do jurisconsulto, esses r'scriptos notaveís Fobr('t 
juri~prudoncis, . •es pareCOIE'S luminOSOS nn ron• 
selho d·3 Estad! ___ ·. 9 não honram só .1 S. Ex., quo 
hont·am a todos no,·, porque honram o I<Osso raiz, é 
a ostatun do.our.o, porque u cnbcça ó de or:m. 

Nap leãn, St·.-pro~irleute. qu.1wJo tratou de refor
mar a lcgislnçiio dn França ligou o s'ru nome no co. 
dígó civil, ll e~sn coml'ilaçiio immorlnl tias lois ci· 
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vis; Dão quiz, ,porém,. q1;'e se fizesse o m~8mo em governo, era o programma de uma maioria da ca
relaçilo aos codlgos .crll~llnaeos; porque nao eram mara dos Srs. deputados, era o programma de um 
senÍlo uma obra provlsoflll, que devIa ser prorunda- pai,tido. 
mente modificada e completada, pelo tempo e pola Entretanto, com pasmo meu, vi quo S. Ex., pai!-
expe.riencia. . sando a formular o sou proteslo, baseou'se no seu 

O Dobre senador a quom me refiro. assumindo a projecto dt~ 11:166, servindo-se dos mesmo,! fUDdll
posição quo lhe compete como 'outorichde nestas ma- mentos de que se servira na exposição de motivol 
terias, encetOl1 o debJt'l não só na segunda (!ODlo 'que acomJ),,3ubou asse projecto como, Proposta dI) 
na terceira discus~Ii,) ; traçou o plano de 6t~qU:e, e governo. E' S. Ex ... pois, quem, por 8u&sproprias 
mostrou aos seus amigC;>8 u cami"hõ a seguir. mãos, desenterra essa proposta de '1866 ea traz de' 

Dou; discursos foram já prof'lridos pela opposi- nuvo á discuQSào. Dizia S. Ex. na exposição de mo-
ção, .nebtll-disc~ssão. Combinado~ eS8csd.ous dis- tivos (l.81: \ , 

cursos" Sr. presidente, vê se ,qU!3 sao dous ducursos, , cc A, rerorma judiciaria~ que, de ordem de Sua 
gue vale.m como um ;.0 fundo e !l mesmo, só as pa ~hg"stade o Imperador, teuho o'}>onra de apresen
Jav,ras saooutras;. SilO t!0us dlSC:lrSOs que valem tar-vos, não é se não a consaglação de idéas libtl
ctlmo u.m._para a dlScussao, embora valham como raes ha muitodesejadilS pela opinião publica e 
dU!lE .oPIDloes: 'respondendu,se a um, te!D~se ros- justificadas Dor longa "xperieneia. ' 
pon~ldo a ll:!Dbos. Portanto, ~ n,!bl'e, mlDlstro da Com etreito resumbra no meio de nossas diverSf'R
Justiça, ~uando r"spon~eu ao prlmeuo orador, com' cias polilicas o Ílccordode'todoS sobre-as sE'guin'es 
'lue cJOslgnüu oa ~eu discurso arl1sposta!l0 !:egundo. necessid.1des: , " 

Entretlllto, o nobre chefe do parllllO Ilber'h I, _ .. . . 
nestn cn~Il, d"c\a,roll que. se 50 désse um balanço, 1.: A efft!Jtlv~lndep'en~oncla do m~~strado. 

, Dchar.sc-bicl 's31do em favor das Ob/'ccçóes Esta 2. A sepat:aç~o da Justiça e da pollçla., _ 
opinião do 8. Ex. é contrariada pea maioria do 3.· A. restrlcçao o il f~rmula precisa da pnsão 
senado, cuja votação decidiu que as honrns do campo prev~nhva. _ • . • ',' • 
. pertenciam DO nobre u.iuistru. ~. A extensao e faClhdade da hberdade provl-

L 3 j . li" '1 sorul. ' 081\ ZA.CA.1\IAS:- ogo, a·, ISCllSS o e lDUtl . 5." A jurisdicçãa definitiva doa juizes vitalícios, 
O SR. VIEIRA. DA SILVA: -Não digo qüe não possa em todas as causas cíveis, crimes e com~erciaes. 

trazer luz ao debate; o nobre se"ador referiu se ri 6." A jurisdícção correccional mais ou menos ras-
discussão passada. Ü balanço de S. Ex. era da dis- trict.l. , ' -' , ' 
cussão ~'assada, já se procedeu a elle, está julgado. '," A compelencia do jury em todas as causas po- _,' 

O nobre ministro da j Ilstiça 'sustentou e defendeu titicas. J)', " , ' , ' 

,as idéas da commiss~o ,?ontra t~dll a opposiç/ío e No protesto que o nobre senador formulou no seu. 
venceu; quem nol-o dl1. e a v'?taçao desta casa. No ultimo discurso, protesto ratificado pelo nobre S,O
famoso desafio dU,s tres Horaelos roma~09 contra os nador pela B~hia, que fallou depois, S. Ex. apênas 
tres CUlÍacios ,al~an~'ses, o ;1" ~oraclO q\Je ficou, diverge desta exposição de motivos em- calar-I!,e á 
matou os tres Çll.rlacl!ls: Os h\storl8dor~s romanos e respeito da jurisdicção corrflccionlll. limHando-II8 8 
a frenle deUes fito LIV1~l exa.\tam multo esta (aça- reclamat no, protest.,: justiça de 2" instancia, col
nba, dizendo que o 3° ,t10raCll) venceu os tres Cu- Icctiva justiça de I" instanch vÍ\alicia e jlÍstiça, 
riaciosõ-mas nno dizem bem. O 3<> Horacio ebteve local. ' , ." , ' 
tres victoria~, venceu por tres vezes a cada um, 011\8 Pelo protesto formulado pelos dous nobres .ena
não .venceu a todos tre.~; venceu aqueUe,s com quem dOles,:\ lBlem tenho a honra do referir-me, exi-
peleJOU e nunca peleJOU c_om todos tres 30 mesmll siam 5S. EEx. a realidade do ju..,.., O que entende 
tI~mp~, nem com dou~~ senao c<!m U!D 56; foram tres a nobre opposição por 'realidade do.ju,.",! Sese re
vlclon,as . de um e, nao uma Vlct,,)rla d!3 ~r~s. O 8° correr ao programma do, partido liberal para saber' 
BoraclO rom/lno !encen,os: albaneses dlVld1Ddo-os. em que consiste a realidllde do jury, depara~se' 
Ora. o nobre minlstro dI!' Justiça venceu toda a op. apenes com o seguinte HUgO: -
posição sem 'dividil~3.. ' ' . • ' . - fi ' 

O noLro:) senador r,ela Bahia dividiu seu dis~urso «As abso\vlÇO,1!8 deJury nao c~rli.o,8uspen.as 
em duas partos: oa primeira occupou-se de consi- por .causa de nllll.d~des, 85 _quaes naC) . terão ou'ro 
derações geraEcs e na ,segunda formulou o s.'u pro et!ell0 que a an~l~açao do processo, no Interesse da 

, testo, que foi ratificado pelo nobre senador pela. leI, e respO!1~ablhdadedos empregados que ~eram 
Bahia, quo f.llou em segundo Jog"r. caus!! a ellaR, salvo provando-se.que as Rulhdados 

Nessas consiJerações S. Ex.. CCldSurou 11 maioria provieram du Cacto do ,réo colllluUldo com 09 empre-
l-elas excava~õesa que procedeu e disse nos: «O que gados. 11 " ': __ ~ 
valem ol,inioes individuaes? p Mas, se bem me ra- Eis o que asti consignadl) no programma liberal 
cordn"a UniCIl excavação a que se procedeu foi da pro- a respeito da realidade do jury. - , 
posta que S Ex. apl'csentcu á camHa dva Srs. dep.u Foi aqui na discussão que se aventou a idé3 de 
tados om 1866 como ministl'odajustiça. EI'a 8 proposta que convinha acabar lambem com a appellação da 
do govem:>. Quem diz gllverno, diz m"ioria. quem art. "'/9 ~ l° da lei de 3 de Dezembro, parque atacl\ 
di1. maiol'ia di' pnrlido; por const'gllinte, 11 proposta a instituiçtio do jury. No progl'amma "nl'lo S8 trata 
do nobro senatlol' não ela uma opinião islIlada ; a do acab3r com a appellação do juiz de direito; pelo 
Pl'oposta do 1I0hl'o senadol' ('ra o pro~ .. amma de um contrario, o nobre senador pela Bahia oa sua pro-

" 
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posta de 1866 exigia não só que subsiEtisse a appel
laçllo do juiz de direito ·DO jury criminal, COmO 
.tambem que a houvesse -nease jury que· S. Ex. 
creava, ciom~osto de seis juradõil, presidido pelo 
juiz municipal e .. cuJas decisões dependiam ,ja ho
molojJação do juiz~ de-direito. ·.Ainda mais: -S Ex 
.na- a_ua .propos&a concedia nv1sta daa- decisões_ do 
Jury. . , . . • . . . 

~:.:. . .':; .. ~; 
. ·"':; provindo da sua industria ou c!)mmercill, c_orre~ponde 

ao duplo do censo ~sta beleCldo .. Se a .bsta. Ji vem
orjl'auisada arbitraraamento, · ma1s arburarramente 
ainda.se procede na revisão. O que diz. o c1,1digo _em 
reluçllo a esta revislío? Que poder confere aos mem· 
bros da junta respectiva?. O de·formar a lista o:x~ 
cluin~ tlella os. que notoriamente nãó .goslfrem rle - - ..;: 
CQUçef&o publico por- falta de iotelligencia! inte~rt~ _·.>_/~~--.· 
dalfe· -e bons C•Jstumes. Arvora-se esse tnbunaLde _- ·.:;: 
revisão em competente para decidir da nossa intolU· . ·. --;~-. 
gencia, integlillade_ e bons costWJJes I Al!li de. 3de . :- . ::-c.~~ 
l)ezembro manda excluir todos .aquelles mdiv1duos - ·' -· _;,.-._ •. ,,. 
.que notoriamente forem ~onceituados de faltoa de -<.: ~};"fr 

· « Fóra dos casos·previsto• no art. 90 §§ 1• e 2• 
da lei de 3 de Dezembro de 184.1, haverá revistl 
.dli todas as sentenças crimes em ullim:t instaocia, 
o- ainda daa profendas pelo jury quando se &orna-
rem. irrevogaveis , - - · 

E' o§ 4:• do ar&. lo-_da proposta de 1866. ·· 
. Não queria So-Ex. sómenLe a appellação das de· 

· ciaõea do jury.: queria tambe.m a revieh. Foi, pois, 
aesta díscuasllo, .ou antes depois que o {lartido con
aervador lembrou se de modiftcar a d1sposicão do 
ar&. '79· § 1• da fei de 3 de Dezembro 1 elu lei de 15 
de Setembro. de 1869, qull a opposiçlo 'liberal en
tendeu dever-r.eclamar por: sua vez a elimina.ção 
deisa disppição de lei. - . . . 

Mas, Sr. presidente, . por Yentura a re11idade do 
"jury CO!JSiate uníCDmonte no que pe~• o progr:.mma 

do _11art1do liberal? Entendo que nao. . · 
Pdmelro que tudo ronvôm indagar quaes são as 

· pessoas aptas para serem jurados. 
E'.queatão 1mportantissíma, que tem occupado a 

attenção d'os criminalistas. O direito a este respaito 
varia: mas. eu qão quero saber o que está estabele
cido na Inglaterra, na França e na.A'llemanha aros-

,pei&o das qusli.Jadesexigiilas para ser jurada; exa
minemos o que existe entre nóiJ. . : 
· Pelo codj~o tlo procesiJo; sii.o aptos para ser jura

dos todos os cidadãos qu~ pódem ser eleitores : pela 
lei .de.3 de Duembro, são aptos para jurados os que 
poderem·Fer eleitores, com excepção das declarados 
no''art. 23 do codígo do processo e 08 l'lerigos de 

-~ordens sporas, comtanto -que saibam ler e escrever, 
e tenham de rendimento annual por bens de rab; ou 
emprego publico qu~tro centos mil réi,s nos termos 
da& cidades do R:o de Janeiro, Bahia, Recife e Ma
ranhão:. trezentos mil réis DOS termos das outras ci
dades. do Imperio, ·e duzentos l_llil"féis em todos os 
mais ·.termos. Quando o rendameuto pNvier de 
commercio ou industria exige se o duplo; . 

'Sobre este ponto póde su~c,ita_r-se qu!!Sti!O impor
tantíssima : se convém amphar ou restr.1Dg1r a rend.1 
para se ser juradll, As opiniões variam quanto ao 

::"censo; sendo, porém, cert.l que·f? ju_ry é 1;1m tribunal. 
e tribunal de summa importanc111 no cnmP •. 

A esta prende-se outra questão não nienos impor·· 
tante: a formação da lista. Pelo codigo do processo, 
art. 24, _as listas dos· jurados eram feí~as em cada 
districto por uma junta composta do JUÍZ de paz, 
do parocho o do presidente on de algum vereador 
da camara municipal respectiva: pela lei de 3 de 
Dezembro a lista é remettida . pelos delegados de 

.-policia ao juiz de direito, o qual, coin o promotor 
publico e o presidente da càmara municipal, fórma 
uma jnnta. que n lei qualifica dtl revis~o. 

Não posso deix3r de notar que prmcipia-se por 
fazer uma lista arbitraria, perante o qual ninguem 
vae. proVI! r se tem de renda 400fl ou não; ou se esta, 

tiom .~énso, integridade e bons costu~es, os pro- · ··. ·. ,':1~f
nuncl•dos, aquelles que ~iverem aoft'r•!lo alguma .,;··<--:::;:;~~ 
condemnaçllo passãdll..em JUlgado por cr1me de bo- _ >c•.;;~. 
micidi<•, -furto• roubo, bancarota, estellionato. ou· . ! -:,~ 
moeda falso. Ninguem póde ser excluído sem que-·- <-:..,·:o·~~':: 
se prove. ter sofl'rido se.ntença conlieoin ;toria pas- · ;- .. '· ?~ 
uda em JUlgado nos cnmea que ac~bo de meneio-· .. o::·;,~ .. 
nar: mas são excluídos os que forem.n~?toriamente .. ::;};.i$ 
concsitu~dos de. falta de bOm senso, Integridade ;· .. ~~·;,: 
e bons costumes, e por ahi vê V. Ex~. o arbitrfo ._. _:;:;,-..'; 
•1U8 dava a·cssas juntas de revisão O codigo do.pro.;. .>·: ._,.·:;.-:;; 
ce•~o. nrbitrio quo plssou para a lei de ·3 de Di!: · · ...;~..;,; 
zembro · · ' -~•--: -..;.,., .. _ 

Na .l~gla"!rra, senhores, !lS empregados munici~ .·_ f~~~{~ 
paes mcumb1dos de prestar mformações,_ respondem · .·_·. :-·:<:"·'-" 
ás _porgun~ss que os juízes de paz lhes fa!!em de- · .~; .• :).1'~ 
ba1xo de JUramento e só podem ser exclu1dos das _::~:;-~'':~~ 
listas os msensatos, os idiotas, os surdos, cégos. e -•. :.·. -=~~-'& 
invalidos. Assim; não_ ba alli"'o arbítrio do .nosso co- .. : ·.· :: -·s:S 

-digo. do processo. nem da lei de 3 de D.ezemhro. · :_': ;>:-:r;. 
A fÇir~ação da Ust~ dos jurados e súa revi~llo é ·. · ::;;_.'jf~ 

negoc1o 1mportantiss1mo, se querem a reabdade . -"''1:~ 
do jury. _ · . -. ;~~'~!!~. 

Lernt,ro-~e-da queixa que fazia ainda em 1864 na · -.·~_:<~~ 
·camarn dos dowutados o Sr. conselheiro Lopes Netto · _:.::>7t; 
em .relação á' formação ·da li11ta dos jurados q~e_o ·;·';'j;~ 
d~vJam .111lgar e da qual foram exclu1dos 450 c~d_a- ;- :.;·, .;~;;_ 
dao~ I Todas as yozes que pela formação e Jensao . · ::ó-~1~
~a llsta se pó:Jel~heir!lr a !'lste resu!t~dÇI .não. se .teem · :.':i~"' 
JUtados, mds ·comtnlssarJos de pehc1a; G•lo ·este · · ';/Pf" 
facto-, pois para mim basta que o accusado tibiH a ,c?.(;.,:;. 
convicção de que nlo é julgado por um jury impar- . : /#J% 
cial, embora rillo desconheça q~e aquelle que ·s_e. _.;:,-;,:;:;;-'· 
acha sob o P!ISO do uma accus11çao oá~ vê por tod!l . , ,;.~:~,., 
a plrte._ senao perseguidores: a propr1a Je1 parece _.:~~~ 
persegu1l-o I... . _ . _ . '· é1:"~ 

Diriio, porém: ha_ recurso para os presid_entes. ., ·':éi?rt 
SeDhores, quando é quo os presidentes de provlncia · ';.::'::-..:; 
collocom.-se na altura da sua. posição? c~u~a asco --:-·;.;::~ 
ve_r a maneira porqueelles se arvornm em r.hE'\fes da .' ·~;:.c"!ji 
caballa uas províncias '' '· :,S,-ot/ 

. - ·-~~ 

. O Sn. SJLVBIRA DA MoTn : - Àpoiãdo._ ··. t}}f 
' ·"J O Sn. VIEIRA DA SILVA: - Qu11l é a imparci•li

dade que se póde esperar de um juiz que, embora 
tão altamente collocado, esquece muitas vezes a po
sição que occupa, para trocar a sua cadeira de pre
sidente pela de chefe de partido? 

O Sn SJLYRIRA DA MoTTA : -Apoiado. 

~~c;j~ 
. Jt 
• ~~tt' 

"': U~-. ,:r,., 
;~I~:: 

, ;H;; 
,::rl 

. ;!I 
~ I::/ 



I . 

·-··-
O Sn.- VIEIRA nA SILVA: -O recurso, pois, é il

-lusorio, se a polici:t li ver interesse em constituir um 
jury :í sua feição. ~ 

· Mns h a. correctivos r•ara sanar os defeitos da for
ma~ão o da rev~são d 1 lista, o que podem garantir 
a r.)alidad·., do jury, como a nobre opposirão exige. 
Um dos corrcc,ívos, para garantia da impârcialitla
de do jury ó o di roi to rias recusações Entretanto, o 
nobre m1nistro da justiça de 1866 na sur. proposta 
eerceava esto direito, julgava sufficient>l SO jurados 
para a composição do seu jury cr•mi•lll1 e lirnit:ov~ " 
seis as recusações; o jux:yc••rwcionul, que instituía, 
devia compor-se dfl seis jurados, sendo as recusa-
ções.limit.'tdas 11 trcs. · . 

As recu;ar.;ões constitue:n direito importante por·' 
11 parto: 'é um meio pelo qual R p.•rte póde obte• 
ser julga-la por juiz•lS imparcioo-;, por um tribunal 
in~uspoito, H a na lnglutorra recusações da I is la in
teira (cltall•!rtge to the arr"y) ; recusações contra os 
jurados indivirlualmente ú medida que seus nome~ 
vão sahindo da urna ; ha recusações pl'romplorins 
direito ern virtude tlo qual o uccu~aclo de crime dn 
f, l my pc)rto recuso r até 24 jurados, e no Jo traição 
ató a5 N·• lngluten·~. não se conhece " instituição 
d~ míni8tol'io publico ; a intervenção do poder nas 
reo•n~çõos é nenhuma ; t\ justiça, por via de regra, 
6 roprosontadn pelu juiz. 

Pareciil-rne, pois, quo, se quízessernos g;.•r-~ ntir. ao 
~éo a ":onvic::çiio do que-Boria julgado por um j"ry 
1mparcwl, longe de ·cerc.eal'lnos o numero do recu
sações, doveriamos ampliai-o para os crirnes in
afiançavcis, por ex.ernplo, e diminuir ouncabar mesmo 
corn o direito dt> recusação por pHta do promotor. 
se-não em todos os casos, nos crnnes políticos. Isto 
eoncebo; s~JI·ia um meio de caminh:•ru1os para ossns 
gnrnntias ele que parece tor sOde t• nobre opposiçüo. 

Não f:tllurei do sorteio; creio que a desconflancu 
não vae tilo longo que so suspwte a possibilidade de 
havet• no sor'loio actos menos dignos de um juiz. 
Mas quanto nos quesitos;- ha nada mais impot•tnnf.l:' 
cJue o poder de que se acha nrm.ado u juiz de direito 
em formula-los ? Na Inglatorrll ns cousas so passam 
com n;~ais ~ilnplic.d •do; o j my decide se o réo é 
culpado uu não. Tomos entre nc'is D! questões de 
facto, tão d!fficds muitas yezes <le separar da quos 
tii.o dfl diroito ; ainda mais, vemos todos os dias que 
o juiz de direito faz voltnr os jnmdos uma c mais 
vezes, ató respon-1erem como devem nos quesitos I 

_Que de abus.os r àn se podem dar ness:t occasiiio I 
Será sernp1·o pos,h·el mante1· 11 incommunicabili
dadc '? E porqud ul:ontece 1sto '? Peln difficuHado 
o1os quesitos, quo exigem ou muita pratica ou co· 
nhocimentos jurid1cos o os jurndos não são juris-
consultos. · 

O Úcl·dict..-0 codi.-.o do processo exigia paro 'O 
t'cr :'ict dous torços dos votos, e para a pona de morto 
votação unanime; .a lei de 3 de Dezembro morliflcou 
esta disposição. A commis~ão sustenta o proj,,cto du 
camara, que restabelece o direito do codigo do pro
cesso relativamente á applicação da (lena do morte 
!\las, a nobre opposição se quer a realidade do jury 
d·wern ter re~lamado que_ fosso~ .;s decisões do jury 
sempre unnmmos; mas r. ao o l'XlgtU nom para os cn· 

/ 

mes· lnaflançaveis, nem para as condemnações, é 
que seria m::~is completo. Contenta-se, pois, com o 
que se acha c•msignado no projecto, isto.é o direito 
do codígo do processo em relação a pena de morte I 

Ora, comparando-se o nosso .· codigo erimioal 
c:m ·> codigo de,outras nações, Yê se que a.pen'\ de 
morte, que 'ainda lloje existe para muttos casos nos 
codigos das. naçõea ainda mt~is cultas da Europa~ 
no nosso está limitada tão sómente a tres casos, ao 
de homicídio quando acompanhado de qualquer das 
circumstandas aP.gravantes menciona :las no art. 192 
do codigo criminal, ao do arL. 281, quando para 
veriflc~c;;ão do roubo ou no acto dello se comme!Le 
morte, e ·ao dn .. insurreiçiio. Fôr11 destes casos õ 
nosso coligo criminal ollo impõe a pena de mor.te, 
e aind•t mesmo nos tr~s casos mencionados é pre
ciso o concurso do circumstancias .. oa-gr11vantes 
par·.1 ter applicação a pena do gráo maximo, que é 
a de morte. · · · 

MHs, senhores,,se a disposição. quanto á decisãó por 
unanimidade dos votos dos jurados é boa, applique
se a todos nos casos de condemnação ou pelo menos 

.. nos criinos inaflançnvcis, 01.1 naquelles crimes e~ 
que H pena é de ga~ês. A. nobre opposição ainda não .. 
roc1arorJU taes prov1denctas e no emtanto quer o rea
lid<~de do jury, corno .garantia do julJamento, e 
apenas se incomrnodo com a appelloção do juiz· de 
dtroito, appellaçiio que tanto póde.- apr11veitar á jus
tiça como á innocencia do accusaao. 

Acho, senhores, mais perigo na formação d11 listo 
dos jurados, se é ella composta de pessoas que não 
t•lom · as qualidades que podem garandr um julga
mento são, acho mais perigo na revisão dessa bata, 
acho mais perigo nos quesitos, do que no appel
laçlio do juiz de direito. .. .. . 

O celebre Mittermaier é apologista do 'j;lrande 
jury, do jury de accusação. Nó11 Q tínhamos pelo 
codigo do processo; mas a lei de 3 de Dezembro 
acabou com ello. Entretanto a nobra opposiçlo, que 
quer ojury tal qual existe no pafz onde nasceu, não 
11ede u restabeleci monto do jury de acc:uaação I 

Uns entendem que ha mais ~rarantia no jury de 
nccusaçiio pllt'il o réo; divirjo; entendo que no es
tado da nossa sociedade, a lei de ,8 de Dezembro 
neste ponto d6. ao ráo sufficiente garàntil~. Imitamos 
nisto lambem a França, mas o nosso direh" é preCe-
ivd ao quo se acha estabelecido naquelle patz, 

cujo mer;banismo é muito complicado. 
t:om não menos gar11ntias Jo que allf as cousas se 

fazem entre nus mats simplesmente. o delesado ou r 

subJolegado pronuncia ou despronuncia o 1ndicia· 
do ; esto despacllo não surte 1:1treito senão rlopois de 
su~tNlta!lo pelo juiz municipal, e desta sustentação 
ou revogação do despacho da autoridade policial 
cabe recurso para o ~uiz de direito, juiz Yl&alioio, 
consequentemente ju1z constitucional. · 

Quando tratei, Sr. presidente, do t)efdict 'do jury, 
'iiisllo que o projecto da eamara assim como as emen· 
das da commissiio consignam a idéa de que todas as 
vozes que n peua fôr de JDorte esta só terá logar sendo 
unanime a decisãodos jurados. . 

Não sou partidario da pena do morte; mas, se fosse 
legislador ao tempo que se promulgou o nosso co-

. t' 
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digo cr.:fmbia1, . trrla aceitado as suas disposições nisto me pare~ haver en1~ao e c§ t6ra de dunda 
sem hetttação, nlo teria V<ltado pel11 aboliÇão desta que o nobre senndor pela Babla teiD razio aa dltre
pena. Querela abolir a pería de morto, dizfa um es· renç11 que estabelec(•u entre a Inglaterra é' os Eltl" 
cl'ip&or; pois bem, os· assassinos lfU8 principiem. doa 'UnidO!!, e isto porque em I Dila &erra .o ,., .. ~ 
Pod'!·&e dizer; Sr. pre•iden.te, que a JN!Aa ~e morte monto é sempre co11stlluln&f! e nos ·Estados Uaidõl 
está de facto aboll·JII entre aós. E' ihmml, com o 01 &~ibunaea teem como aurlbufçio a in&erprotaçao .. 
jogo das circumstancias attenua!ltes; que o jury pro aulbentl~a das leis. ·. ·' · c· · · · · . · · 
auacie um tJtmJict de pena do mortQ e na maioria ·,lias ~a Belgica assim coaio ea&re a61 .Muô:o · 
do11 cuos, sa o'Jury condemn11, o po. der competente parlamento é sempre conatitul~~e •. aemaoa trliMJaa., -
quui sempre commuta esta pen.1 om galés per compete a inte•·pretaçio authen&ica ltaa ,leia; E• 
petuaa . ~ · • - . vista disto, qual· é o no11o direitn.- qual &em· lido: • 

· Trata11do da irtdependencia do podf'r jutJiciario o pra&lca no n•-aso paiz 'l Tel't'moa leia ioc.•ndl&a
nobre senador pela Babia (o Sr. Nabuco), re.•pon- cionaea qu_, poss~tm dar Jogar a unia qatlltio dea• · ·. 
dendo ao meu collega •ena,jor p·•la província do ordem e no caso am-rmativo como procederlo 

·Maranhão, lembrou-lhe gue não devia confun<iir o os tribunaea 'l Se temos-leia incoalti&ucionaea, alo. 
direito, que teem os _tritiunaes dos_Ratados-Unldoa aorei quem o diga; falle, porém,·o_Sr.Fraacilco 
com o dos tribunnes mgiP:tes. Os t•Jbunaea uos Es- Octaviano, nosso nobre collega. lllscu$Jado·ae .DI ca
tados-Unidos ~dem deixar de d11r oxt>cu~ão A lei mara temp~oraria a apoaentaçAo doa magil&radoa 
iocoosti&ucional, mas não na Inglaterra, onde o ·em 1864, S. Ex. dizia: · · . . . • ,·. 
p'oder judicie rio não julga a loi e fÓ procede se " A prevalec11r a opinilo contraria,- então neale ' , . 
gundo u lt!l. E•tabdeceu S. Ex dous principic·s CIIEO tolerem que dig'•• que é lncon~tilucloa.t.o ·· .. 
absolutos, e aem se demorar sobre o IIS~umpto, onnselbo de. Estado, os seus pareceres· e de. isGea :.:a ·:· 
talvez por nlo ser esse o se~ proposito, cooti~n~u interpre~çiro do acto addiclonal; a 'magla&~at.\lr& - .. -
a forrnular o sou protesto. SeJa-me, por&•nto, hc1to 1emporar1a que temos ha ~ annos, u suu aea&én• ' 
illgumas pat.vraa sobre 11 mataria. · ças; 11 lei sobre filhos de estranseiros, e incoua&itq.;. 

·.,· ....... 

:'· .... ; 

.. ,·.' 

ObriRa a lei constitucionalmente prnmulg11da, cioaol é a eleiçao que se não f•z por provinclli. • · ·· · · ·. ··.c 

mas cujas disposiçóe.:1 encerram· malerJa inconsti Segu•ldo e~te il:ustrado senador ahi temos uma '··.· .. ,·.··.·~.:_~_:.·~.-~., __ :_·_ ... f.·::_•·.: 
tucionnl f A lei devo ser constitucionAl, isto catá serie de leia inconstit·•cf.:n.le$; Qu11l tem dd •. · a pra•· .. -:;,:..,... 
fór.1 ~e duvida. Mas quando o· não fór 'l Eis a 1tt~a .,doNs ~ribun101 do lmpei'Jb hnm rt-l~çãdn a

11 
esaaa, .. · .. ·.·.,·"_;;,:: 

questao. ezs. ao me c.msta qu~ .&AD •m deu11 o e ser · ~ 
Duas o~iniões se apresentaram na Belgica, ma~ applicadaa, que ae·tenba annullado pructissoa pelo /~~-~5: 

limitadas A competeacia doa tribuna os quanto ao CHcto o1e ·terem siolo organisado• r•or essa magietr11.o· _,.,:·.~: 
direito de appllcarem ou não uma tal lPi t.ura L•JUl,.or:oria. Tanto o governo, cumu I'S funccio- ..... 

O.i trlbunaes na 8<3lgica, Sr. 1•resideato, haviam IIHri'ls administrativos o o poder judiciarlo não dei;. "- · ... :Ç;'f 
reconhecido, por -uma serio de declsõe•, que nãCJ xaram de (Jb>crval-as;jl'lgando-as ia~on~tlt'Ílciooaee; '.i.~ 
lhes I}Umpria deixar de observar e cumprir a l•1i O mesmo honrado senador, a ·quem mo refiro- ci~ -
lciálmento promulgada, emllora contraria li consti- tou ne~sa mesma·di~cussiio um. facto nn&.,vol terei .·.::;,, 
tu1ção. Esta juriaprudencla f •i c •nsiderada ,rronea as sua~ pal11vras: · , ·_. :_;â; 

"·J)or algilns jurisconsnltos e sustentada por .-o11trl's. « Já 110 deu no p~iz um lactJ em quo o suprem . ., . · ·-;r. 
Entoadem aquellea que na. propria con'StituiÇ;oo está tribun11i eo1oprebendeu bem. até oo•Je iam a1 auae -:~}~ 
a prova de que 11 lei incon~titucional não t~<rn força attribuiçóes. Em. IS:Sil aquelle trib:mal cbnce•Jeu- : .. :·.;!:;, 
oiJrlgatorla. Os outros,· ao rcvez ·li~ to,· pen~aui quo revista uos cdmes d., abuso de imJirenaa, 'Cun;Jarneu"- . ~ -~. 
aos tribunaes não cabe pronunciar sobre a lei tando ae11 julg11do eon que tae1 dalic&na não clgviam .· •. - -•\":: 
ainda· inconstitucional; devem execu&al~a ~·orquo ~é ser proc•'SSDofn!l S•'g•wdo o cnoli:co de 1832, maí sim ·: __ ~ .... ,·~.·.·._· ... ·-~--.-.·•.· .. ··~···1···.: __ :_:_·.·.;.•""~-·.~.~~"··".; .•• · ao poder le1islativo cabe revo:<al-a. Aquolies b:•so .. m JJI'la lei de llilSO. O que f•·z o· presidente do suprémo _ -:. 
n sua ·doutrina na divisão o in·fepend!'ncia di os tribunal 't Cnnsultou n govArno, que-expediu o aviso 
poderes, e, se ao poder judiciario cumpre 11pplica•· de 15 de Jar;~iro.do 1851 (F!uscbio), declarando ·que ,., 
a lei aos casos occorrentes, é manifesto '•JUO ~ó Pa taes revistas eram illegaes e que olle devia fazer .···..::_.;.\.t.~ .... · 
trata da lei que é t:d.lida, e .1 lei que fero ~ .:un•IÍ- 'mauter·a re~ular oboonancia das leis. Apesar da , , 
'tuição nlo e lei. Estes suttentam a sua opinião, invasão do exAcutivo, o que fez o tribunal 'l Pri- . :·_~;to 
principiando por declarar que as lois incunstilU"io- 111"i r a rrwnto Dchararn qui'! devi11m ·11 ttendor se o go· · · ·. · ,•,;. 
naes sl) muito raras, porque existem garantias veroo &ivaa ou nAo molbores fundamentos na a pré- ·.:'·;~;X; 
c.;.ntra o ab·J.so, nos Ires rnmos do podf'r lr-gis- dnção •IM leis Jn pror.e.sso; o em st~"nndo Jogar P.S• .-\:;; .• 
lativo, na opposição, na liberdade d·· imp•lln~a. 1111 pet·;wlm que lhes cbeguse a vez ·de coubecer a ~\:, 
opiniilo, no direito de petição, na publicida 10 dae qU&)stão judici •• !lnento em gráo de reYista para resi&· · '.'i" 
ees~õ .... s do pallamento; mas, quando a desJJeito dto tin:m ou não ri ordom -do goveruo. Este rne parece, · .. 7/~ 
tudo, se tenha promulgado uma lei incoustitucion~J, accrcscentou o orador, o uaico meio tde resisten- -i" 
deve-se negar aos tribunaes :1 direito de proferir ciA legal que pódo exercer o supremo tribunal.» · .. ·.·:_:g 
deaisão sobro a sua constitucionalidade ou i:oconst>• Admira quo um' mioístro illustradn, oc•mo o coa- . F.l 
tuciooalidade. aire1to que a constituição lhes não sei beiro Eusebio, i .1tim11s~e 1111 supr<!mO tribunal que ~ ·,: ~ 
deu. cumpdss,, o llzes:o mautt•f a .regular ob-erv<~llria das -~ih 

O mou nobre coJIAga senador polo Maranhã•l de lei11. Para ro im, não h" duvida que o codigo de l83.d ·f:j 
clarou qu~ nos Estados-Unidos e na logleter_ra .cl_lm: revo_gou a lei d~ 1830, quand~1 estabeleceu a compe- Jl• 
pre aos tnbunaes Te lar oa guarda da constttuJçao ; tencl!l·; rnJs, nao o tendo fettu expressawcu&o, po- :jl 
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derá entender-se que esta lei, especiAl como é, nlo 
: . está revogada. Q,que resulta dasui! Um: conflieto 

· entre duas leia.; ha antinomia. E a .~uem compe~o 
·dec.dir senllo ao ·poder judiciado! Se o ministro 
nllo .. ae canCormava com a pratica ou decisão do 
poder jucliciario. devia vi.:- ao· parlarnentu pedir 
a interpretação. NãO ·quero entrar agora na questiio 
se t. bem encendido. o iUreito caue ·&eem os tribunaes 
para deéidfr rio caso de existirem leia antiuomicaa·; 
mat, seja· como Côr,,não eatamos inbibldoa de decí· 
di r qual a lei que deve vigorar, revog1ndo uma, dei
xandu subsistir outra, • mbora seja esta a qo1e o tribu.,. 
nal desprezou. A-nossa questão não é de conflictn 
de leis ; ·a .de léis inconllitll~ionaes, leia que paasJ · · 
ram na camara e no senado e Coram sanccionadas, 
con&eniio. aliás. disposição inconstitucional.- . . 
· UM4 voz:-Queni_o declara! 

O Sa; VrÉII\4 D4 SrLn .. : .:...sobre este ponto ainda 
~ão li um1 só. opinião. airtila nli.o vi tratar-se entre 
DÓI! desta . mataria. A pratic,., sem discussli.o, tem 

· tido a· de obediencia a taea leis. -
• . ' A QOssa constitúição encerra di11posições consti · 

tucionaet . e não conatitucionaes. Estas podem ser 
aUeuldaa por uma lei ordinaria, aquellas não. Cabe. 
sem duvida ao poder legislativo ~oral a in&erpreta
~o 1111tbentica aas leis, mas das leis ordinarias. :São 
póde o poder legislativo em t'I!O de duvi1a arro-

. gar·se o. direito de lllttlrpretar artigos eonstitucio-
- -.naes da constituição; é preciso recorrer aos meios 

competentes,•aos meios mart'ados na ,:propria consti
tuição. Podemos considerar como le1 o decreto que 
Côr promulgado com inCracção _destes artigos da 
con•tituição'l Inconstitucionalmente ternos obrado 
se~prd que re··ormamos a constituição interpre
tando-a a nosso modo. 0:~ tribunaes do paiz nesta 
parte teem procedido com mais prudencia, obede 
cendJ 4 lei, embora contraria a Clisposições consti 
ttJCionaes da conslitui~o. _ -

A quoatllo não se hrnila tão aómen&e ás leis ge· 
raes. otrecta lambem as leis provinciaes. A respeito 
das leh provinciaes apparece agora em -um docu
ment~ official uma opinlllo r;~ue nllo posso deixar de 
'ler ao senado. O actual prestdente da pr.~vincia do 
Maranhão diz no relatorio com que bbriu a as~om
bléa legislativa daquella província no dia 9 de Maio 
ultimo o sepinte: . · 

« Consultando-me o inspector do thesouro pro-: 
viocial sobre o destino que devia dar ás contas pt r-
cob•·ar do impoato de tnbaco e Cllmo,.importacto df 
outras prcavincias, á vista do modo pelo q11al fôra 
resolvida a queslão movida pela Cazenda a Francisco 
Pereira da Silv.a Novaes, devedor de letras dadss em 
pagamento·do llieamo imposto, declarei-lhe, em data 
do 22 de Fevereiro, que, a pesar do modo porque .foi 
afinal resolvida pelo poder judiciBTio a acç_ão mo
·Vida pela fazenda provincial contra o mesmo NoY'aes, 
não podia a presidencia determinar que fossem dis
pensados do pagamento de um impost~ indivíduos 
que não foram delle desobrigados pela lei n. 722 
de 25 de Julho de 186-l, ut. 36, como se ded11zia 
claramente do art. 21 da lei n. '747 de 31 de Julho 
de 1865, e que. portanto, indeferisse a petição a elle 
apresentada pelos negociantes Antonio Joaquim de 

Lima & ,C., em que tambem pediam gue . ae disae 
baixa nali quantias 11elas q•1aea achavam-se , el101 
dt!bitadoa 110r aquelle imDoste, e procedelle A.co.,.· 
brança, nio .só deua diviclat coml!,.dal que .bouYei

. sem. · pro•enientea . deste 1mpo1to. viste. que .nlo 
podia--um caso julgado do. poder judidario prevale-o 
o.er contra a disP9aiçllo n:preaaa de umaltil provin· 
cial e revogai a,.por aaim dizer. · . : 

.Eis o confticto. O poder 'ju:-licluio profnlu uma 
sentença.; a-parte armada com· !Jite de~re&cf jucU
ciario quiz-Cazel·o cumprir, e o·-presidente da pró· · 
vincia declarou que não estava . pela decieão do-po;.~ 
der judiclari•J, e ordenou que a repartlção.Dacal ,pro
cedesse á cobrança. Mas,· como pó·~e _o· tbesouro 
provincial proceder á esea cobrança •. · reclllandci-ae 
a parte a pagar ! Ha de:. forçosamente recorrer ao 
põder judiciada. Suppoabamos que o poder ju.1icis•. 
rio sustenta a sua decJsão, .. porque a lei é hlC:·oaati· 
t,!lcional, o que ba de fazer o presidente ? .·. ·.- ... · 

.Para -resolver a ·ques&ão em relliçào 4• leia pro
vinciaos não- ba outró reinedio senão r'ecor.mr.ao 
que se acha eatabelecido na Prassia ou ao.direito 
da Belgica. A con~tituiçao.belsa, art. 101, âe&er'
-uioa· que ·os tribunaes nao ex~cutem decretos e re
gulament- s -geraes, provinciaes ou locaes, qua nd<t 
forem contrario& A lei• Na Pru11ia o art. 106 da 
collltituiçio .dispõe o seguinte: «As leis e doere· 
tos promulgados. BPgUndo a preÍieri pçãn_ da lei tor
nam-se obrií(atorios. O exame da legalidade dos -
decrotos reaes legalmente pllblkados nli.o pertence 
ás autoridades, mas ás camaraa, » -
.. Portanto, o gue é de. ar na Belgica é crime-na 
Prussia, o que é crime na Jelgica é do ver Bit Pruaaia. 
Q11~lq'!er destas d,isp_osições qtie adoptassemos aca-
bar~" _çom os conftl ctos. , . _ 

.(Ha um tlpartl'.) . 

Diz o_ nobre senador, que mo honra. com. o sou -
aparte, que no caso de. duvida sobre a ititellígeni::ia - _ 
do acto addicional,o art.'26 permUte ao corpo legis-· 
lativo a interpretação. E' exact•l isto; mas esta io-· 
terpretação é quanLo ao acto addicional e nóa ea.ta
mos t~atando de leis sanccionadali e publicadas. 

O arto addicional previu doua casos antes da 
sancçTto. Prirneiro, quando o presi1ellte entende 
que a lei não convém a(ls Lnt~reases da -pro
víncia, mas, 11e a assembléa fal-a passar pelos dous 
torços, o presidente é obrigado a sanccional·a. 
Segundo, quando o preaidonte nega a sancçllo por 
entender que o projecto é inconstitucional, e neste·· 
caso, passando pelos dous terços, flr.a suspenso o 
decreto da assembléa.' até que o corpo legislátil'o 
decid.11, podendo o 'gôverno provisoJiamente mao
dol-o pôr .,m execuçiiQ. O corpe legislativointer~ 
p1eta o acto addicional; mas não interpreto a lei 
provincial, revogs ·a se é inconstitucional. 

Sr. presidente, os dous nobres senadorl's, que 
combatem o projecto. desejam segunda iustancia 
conectiva, 1• instancia vitalícia e justiça local. 
Como resolveram, porém, os nobres senadores estas 
questões? Vamo11 vel-o. _ 

"CrGem-se relações em to !as as provinoias, eu pelo 
menos em algumas dellas, di_zem SS. EExs. Más. o 
mal não 6 tanto 11 falta de pessoal, como as dist.lln-
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ciã •. A Inglatêrra·e apropria FraDça não taem·umll nuraerodM'd .. êmb.r,adore.;·.eom .trelto; ,a.o"l· ~,.:.\ 
côrte Imp-erial emtollol OI cfepartameatol; Nacruelle. o.que quer ~Uzerrel.çõe.coaf~.de.eJilIi.r,adcmt.;. .' , 
palze. ,..:tacilidade"dfl transporte •• prodml a JUiltiça como,.e.preteDde-cn~r.: ~~ ..• u~Ca~~&e:o. a~o .. .. 
dail:~rte •. · Entre '.nós a. di.taneial tendem a .epa· que la odge em França para .. que ,(uacnIOJUtI.t.-O. .<;:; 
1'.1· ... Por cqnl8iQI~te um trlbuna14e rel.vAoem ca.df!. ~ri.buDlle. eorreccioaael, 'Ire. julze. 1 "E, a, GOm· •• ",~ ." 
provlnela alo .ena .inda suMciente para remedIar JUlze. que queremo. e8tabelecer·· uma' 2- In.Anda . ~-~,: 
o InconvenieDte ·que ae nota. O unice meio, Il 'meu coUectiva:.'t'ara saber .que: Ilto não' tem. ,cabimento. ,.",: 
ver. de reinoyer este iDconveniente seria.lormdr cir- blll&a recorrer"l8ádl .• po.içioJ da lei. de .. l~> ta8:':" :::o.{ 
eulo. judlclariol de .ppellaçiopeJareunião deciriéo marca para o'jull(ameDto·da. revi.&a.quaadoa.'c~::,:)~ 
a· dez com1l'OI.;· A nio .eguirmo. este expediente, Uyer .rdo Jul,,'da em. rel.çlo ou por outrocorpo·,:,:;;~~ 
lem: lio. imP.Jrtarmos com a divisão da.proviDcia.. coUeglal; &a·Dto.- Julze. quanto,ror.m: o., dít<18Il-: .,"<,~, 

:~o q::J:pr;:!~11: ::r J::~'r, :eo~~~c~~:o::o ~·nt::::o toW:a:~:'~~~~~se~i~ lumcíen~,'cl'~~j~I~~;q~~~;'::;':'1Ê 
pôr o. recuflo .. á porta docidadAo.· . mal •. trell. Por ~.ta r.zão. em, ulapreJeeto, que .p~:'-:~,.::~ 

:Trata'ndo' da ju'tiça local. tantO o nobre 8eft.dor lentel em 1869. d~Yldia a. rel.ç6e.' em 1· e . ~~8D~!:~'~;;'\f;:~ 
pela Bahia. que lallou em segundo log.r.eomo o &rancia.e.lisrelaç6é. emten(e., queaeriam . d.~,"Í"·!~ 
prlmeiroor.dor, insistiram aa conse,.v.ação d08 Juizes en&rancia. confiava o Julg.merl&c! a • ., :re".&I.;· Ceado '·r"·':;;;:lti· 
ae"paz,docodigo do proceao e querem, e juiz de em .lteDcão nAo alterar e'tadispõ.ição·.'lu&li,:~da:'.';'~:i;: 
Paz porque é el"cfY e nl . o teia d con" lel de uma. Cenvenho na creação deDl4I.·.rl!1m~-.:":"",, 

" ,. I o, o .almp' l e rd- . rela~õe., mas .nA,o mepare.ce ur."Dte' IÍ!D. a . re. laio.O. '.-" .",:._c •• l.~ -.·o! riu o grande principio dã cons&ltucionalid .. do do ...,.- .-' 
,juiz.SObre lato já temos dl.cu&ido sufDci(!ntemen~.t DO ará.; d •• eJana que .e_, (oda ••• provlnolal :bOll.' "';'8 
p.rece.me. poil, que a questão'está flsclarecid.; so.: Y8I1e uma relação. ma. nãoJ ... ado. p'o~yel.,~~-a;.: .. ~~+: 
mOI nelta ponco mailliberae. do que V. Ex.. em toda., porquelle ba de cJ'!l~r. ao ~."A .. p'.r~:~"·';7;'~~ 

" ....:. ..,.: ,.; é meDO. urgente f Com alacllldad.· de' commUD~:,<'·:;'i'i'~' 
OSa. F.·OCT.\VI4ftO :-COmol juizo. municirae.,' Vões,que' 8xiÍl~m entre o rarA; eoMara ..... ~e~;·:.;.,;êê:~;~~ 

. " . ire o Maranbao, o Pará.e· o AmazODa., nic;:Ià..'o-tD."::;:'N~ 
. O SI\ .. VI.IU ,D4 Su.u: - Yamod d:mlnuindo o convenleDte da demora. nio bao perfSO qll8"'p'~. c/?'4 

pellOlllncon.~tucionll. deix.ndo de parte 08 de- cura remediar..: . . .. " '.;. .: :':.. . .•. ~t?i.1 
leladoa de polICia da lei de 3 de Dezembro e 08· A'd .d '.. '. ... "": .. , ',']'" 
juizes de paz do codi,o do procésso. . e'llo1'8 a·decIslo da.'c",.uuI crlme.aa -.Ja- :.:",-:..,.; 

O juiz de paz' do codigo do prÓC8s80 era uma flS- ção procede d4! que .mlio~ JNlrt8 de .... call!P··,-'~ ... ":, 
~eie deluge tis ,im,,'fI polia" Como,em Erança. o sobem U;·O/I&CIO, ,.e o.: e.cnvae.da .•• ppeU.ço,.·. ''.i~:; 
Juiz depau.mbem Cunl;cilJn~ como juiz do civele nem se quer r1'oeb~m d., •. c.mar ... : m1J.D~~e.:. <.:.~;j;,~ 
Julgav. no~!~rim.e. As appellaç6e.: n. o crime eram alcu.tas que lhe •. sao devld .... Or •• Ya.o e,c.fty.io <~.o:_$ 

te' 'a d II - . i d S darelllçlo -do Mar.nbilo.cobr.r cuslas d.camar ..... !,: " 
la rpu ..... · e es para uma JUDta; m j8 a .e,. e ... munici,IIi.1 do S. Ravmuá.d. o.' Nonatoi' óu.··. d.~: d .. e·:.P .• ~_· . :.::':--"".'.;.:aT.: de Dezembro dava a /lppellaçAo dos dele,ados para ;t, 01. :, 
ol'Julzes de' direito; e 'nisto' não lez .eDão ae~uir rana,u,". Da plovlDciado Pilubye,de~utr.1 ~ •• -: :'~:;,:(~~~~ 

. b i 'fi li d b' r.s do interior do Par". Am!lzonll eOlnda d.:m ..... > .. , .... '" 
, tem ell1-o d relto rancez. A .ppe açao tllI & . u· ma provincia em .qu. e .• tá. li rei ..... :rool .. ".. : ..... : ..... '.' .:".:.' .. ' :.:,:::.~'.:::;>I. '.:. nae. correccionae. devera' .er· para .•• cô:tes' im.,.- 'n b h ~ ~ 

li.e •• m·.1I a lei de 1810, IIUenden.do d. dilllaRcia.. .vtra ai o ·quo .. pela .obr.· e.to.· l8"eD&ua~o~ ";:;';:.4: 
I I' .... I i ,. 1856 causa,.t6, dó; o rendimento do. cartorio é ,ln.l.nm .. ·· ... i;;..:,:..':.?! 
.dZ na.umerll.excepçõe •• a.., ~ue.: e ue rei· OIID&8.· não' cbega""'l .ub.i.tii'!nH é~ftz"l.f.rloi·>_::·.!i;~r.; 

·tabeleC8u a legillaçlo de 1808. - - 11.1:000'000. O,bi grandedetrlmen&o par •• ClU .... ,",:::-:;-,? 
Disse, porém, o Dobro .• enad"r pola o.hla. qu~ daJ·u.tl" .. , demora do.~procel.o •• o. "u.e. do .. 1'I8 •. m'.· ...... : .. ··: . .:.. .. :,'.4-~ ·I.llouem segundo logar: « Não gOI&9 de citar.""" ... ._ 

França, porque é um paiz que se re8& mal; D ma., no. cartorio.,·por,ue o. e.crivãelnlo podelD,palU'·-,~~~ 
Sr. prelldente.da dilcullão o que notlJ é quo S. Ex., .e.crevente •• e se o fize •• em pita todo. o. pr~.IO.-· .. :,~·'#:,:~, 
que eltuda. e e.tuda muito. e de quem nio precisD quo eltllo p.rados não lbel itua o .eu reicli~.Dto -:-""\~"';.1 
Cazar oe!ogio, bu&ando-mo dizer que,reflro-mo.o para ou'r.cou~. , . .'~,< .. "";,'I' 

. Sr. oOD.ellieiro.Zacarias; S. EX.t dfgo, .. ela grande O S ••. P4RAlIrAGll4' : - A'. yeze. a de';'ora: é d8' ",. '~~~{ 
leitur. do. IiYros Iraneezes e e.tudo da Do.sa legl.- seis e de óito aDDOS. .' .,:.. .. ":,,;i:, 

.' lação crimin.llempre que descuida-.e iden·illca-se : -·S'·:°i-.;,~ 
com a logislaçAf) d_que11a. paiz : ·ei. como- explico O SR. VIEIRA D4 SrLV4 : - E dft 12.'. . .... .• ,.:'~-:-'~~~ 
qllerer S. J~x.restebelecer entre nóa·o juiz de p.z Em relaçA.o IIs caul.as civeb:, ~e b!l4emora aa de~ ':".:J"}-:~ 
comoiuué de .ímplo polico. assim como pretender o clslo '!a .ppellaçllo. procede 16to"dC!.ll':'adyogadol, ';.:~~;:~.r",':j 
nobre senador pela Babia. q,.e (aliou em primeiro que Dao se. imporiam com 1DI~1oii_. Emquaa&o .. :.:~>~~~ 
lagar, .. estabelecer antre nós tribuo.ell correccio- meu pae rOI pre.idente . dll'l't'la ao .... n.o me ·con.&a .. ' .~~; 
nae. com a fórml de jury. Não é por este meio que que u~.mandado seu r08Se de80b8cldo; m&lldepoi.:·'::':!::0~, 
havem' s de pôr I nossa organisação judiciaria de que ~()l chamado para o lIuprema trlbu .. l. onde pre.>:,·-:;f;-: 
accordo com a constiluiçAo. .. ten~la aposentar-se o eu eutrei para o fôro, tiY8 oco , .. ~:§ 

O nobre ministro da justiça foi censurado porque. caslli.~de vêr q~e os advogados nllo entregavlm au-' . ::'''-;,+;'':\1 
. hoÍvendo muito seniço nlls rolações, pretendo dis los /lInda em .vlsta de um mandado. . ,,::.;;,-~, 

trahir os dssembarga(lores para preSidirem o jury. E·.preEiso,poi.s, qu.e'.,em "czd. ordens;,ão. 10 I.ça, :='}::::J: 
Pois. sonhores. se baessa amueneia de affazeres nas opphcaçao das dlSpo~lç,?e9 dI? regulamento commet~ .- /::~ji 
rel;tçõe9 Ó remedio qlle vej<l é de augmentor.se IJ Clal para IIS caueas CIVeJS. o Já os adYOi.dos nio de. ",'.:]: 
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morario em 'seu poder o. autos que lbaaforem com lembranç,a q~e8u apPlàudi, porquo é e.ta lJledida 
vista,: por olnco, 01& " dez mez,es ,e mais. ' neceS8ana e urgente. ' "',, 

O 8R .SILVBIU DA MOTTA.' -18soentlo é d08nçR ' ienhor8s, 'o, nobre mlni.tro dajus&lça dla.e que 
,do Maranhilo: aqui nlo ha. , o pr"gramma do partido liberal era um programma 

O SR. L'. OCT4VIANO: _ Não Q d'o ~Aro ,'d' aquI'. de hostilidade. S. Ex.nã ... foi talvez bem 'compre-
o' _ u hendido pelo nobre s8na.!or que respondeu.lhe. 

O SR. VIBIRA. DA SILVA: - Mas é a verdade. Qi8se o nobre ministro: Cl partIdo liberal. quando-
O SR. S.LVBIRA D~ MOTTÀ:: .... Aqui ha múito tem- no poder,nunca pôde formular um programma ; de-

po os esonvõellé qüé recebem 'as razões.' " 'poill que ,o deixou Cormulou'Q programmaque todo'!' 
conhecemos: li pois e8te programma, programma. 

O SR. VIRIRA DA SILVA:-Lá tambem, mas qUllndo de opposição, éuJU programma de hestilidade, nlo 
o advogado as 'quer entregar. oomgrandedetrimento é ,programma degovemo. 
para, à administração da justiça. O SR SILVBIRÃ DA MOTTA '-Eu entendo 'que prO-

O SR. SILVBIRA DA MOTTA: - -Pois é uma grande gramma de opposição é programma de governo; 110 
Irragularidade. , _ . ' ,condiçõe8aeg~ndo as quaea 118 ba,de exercer o poder; 
, O ~R. F. OCTAVIANO:-Osftscael sao 011 escrlvles, e de cutra m~ neua ha até má ré, ,,: " 

quando nlo recebem"os autos a tempo de!laram que O SR. VIEIR.A DA. SILVA :,-NAo levo li questlo par.' 
foram cobrados fóra da data. , ahi. No opposiçAo fazem"&e mais oOllcessões do que' 

O SR. SILVBIRA DA MOTTA: -A relaxaçlo é dos quaado ,se está no p"der. ' ' , 
escriviles. w. . S ,-' 

, " O SR. ILVBIIU DA MOT'rA: - Mas isso, não: é re- ' 
,O SR. VIEIRA DA SILVA: ,-- Nã!) é~gular. ' , 

,\ O SR,t S!LVBt. IIlAd DA 'l0TTAci-Déveu: doc!arafr que O SR. VI81RA DA SILVA :-0 qll~ se cionclu~ do di'
apezar.,~ lD Ima o o a voga o, os au osn o \.Iram curso do nobre ministro éo,seguinte,:o partidollbe
entresues., -, ' ral quando em opposiçlo está unido" entlopóde 

O 'SR.'. OCTA VIAMO : - Então 8 relullçlo é do ,Cormu~ar programmas; no poder, porém. ácha~se 'di. 
juiz superior.' vidi~o: 11 oppor.ição p~ra o. parudo liberalsymbolisa 

, O SR. VIBIRA. DA. SILVA: -V. Ex. o que quer é a unIão, e o poder symbobsa a divi81o~ ," , 
compro~etter·me... O SR. PARANAGUÁ: - E' o que está succedendo 

,O SR. F. OCTAVIANO: - Pelo cont.rario, V. Ex. é asora. 
tão sympathico .. , - , " 
'. O SR.. ViEIR.\.D~ SIL!A: -(Ri":.d.,.sll,l Note que O SR. VUURA DA SILVA: ~Eulembrarei,Sr. 'pré:' 
Rlndanlo renuncIeI 11 mmba b:lOca ... S~J~ Colmo COr, sidonte, que o,. homens, quando reuniram se, para' 
Sr, presidente, D, 80 haverá incoRvelliellle em, 'se edificar uma torre, presumindo com eUa chegar ao 
mandar applicar para o civel IIS disposicõesdó re. céo, trabalharam JUDlos emquallto unidos: dividi. 
gulamento commerr.hl. " dos' nõo houve maIs quem continuasse na obra, e o 

Quanto ás aflpellações orimesé preciso que se ediftcio, que começou em ,tcure, acabou em oon' -
faça um ordénailo aos o8crivãe'J da relação, ,como já Cusão. , ' . _ ' ' 
foi ,prollosto pelo, nobraSr. cODselbeiro Nabu.:o, O SR. PA1\ANAGUÁ: -E' tt historia hodierna. 

, , 

,L 
F: 



) ..... :):~~~;;~.;:::::·,:...:::·~~:~ ~: 
• • • 4.' ... " ,,. :· ~~~~ " .~ • 

DISCURSO, 

.. ,, PELO ·EXM. SR. SENADOR 

. 3\lnatio- ·.Situ .eira b'a · Jllotta 
. ~' -~. . -· ' ' .. · 

.• 
1\EJ't)RJI.l JUDICIARIA 

c}ic~~~-i 
.'t;;.' 

·:- ~:-.>~_::_~ 
' "··. '!'~:~-. 

.. ~.- . 

~~~:2·~ 
>·: _·;,_~·?-{ 

·_: .. }~',Í~···~-. , r-__,-

--·. /~ :v.:;;\;~~~ 
. . ' -.: ' ,'_ ···~·-~-<~~-~:~·::~:-~~ 

,, . Habituado a &ornar par&e activa not'dabatei deita Uma vez que se começou o debate, eu, como·h~ -. ·· ;':\'~ 
cua, V. Ex. e ,oa nobre• .1enailore1 sãó · &ea&emunbas mem polHico, CJUe .amo muito a. re1pontabilidade ... ~;;),.} 
de.que meteiltio abs&idodeau. posiçio~ A razio prin- clé minhaS: upimóes, não quero dar direito a queio ~;"".:'1~ 
cipal. não ·é, por cer&o. porque &euha queri~o tomar os:~Iiqutt ó meu silencio cr9m.; prejufzo c' essa· anior . ~-:?;:~ 
os conselho• dos. que julgam.· qu~ · o systema,de que tenho 6. minha res~-blfidade. Uma v:a·que' · h~< 
&ornar. par&e .em todas as discilsaoes iotiab!IUa 01 a opposíção tomou o caminho de discutir o pr_i)jec&o, .. ·;.<:i'; 
homens. publlcos para preatar .outros serviço• ao quero acomP.anha 1-a, dando as razo~s porque·.~o~ .. .. -~·,z;:~: 
J)BiZ; mas' é:,porque, em .Primci.:·o logar: t~nh.o estado contr.t o piOJecto, e contra 1odaa as emendat.4o Sr::''· : :_,;, .:.~ 
doentB, e ta. rÇo ainda grande sacriftc1o em. v1r .. '.omar mira;ti&ro d_a just1ça. .· . ·. . -. ..;,. .. · · .... ' _:,_, .:o.:;::': 
·par&e. nesta discussão. · . ' . . Sr. presidente, esta refor~a proJectada gue vejo :'.-~::;;;;".'; 

·J!:m segundo'logar, Sr. presldente,-arazll.o porque d~ ~amara dos deputados e emeo~ada peh»;nobre· · . .:;;(;; 
tenho-me abatido de &omar parte activa ao debate mJDlS&ro (a isto se reduz o pensamea&o cardeal do · ·:~ ··.:~:~ 
de uma M tio importaot9 como a 'reforma da lei de meu discurso), esta reforma não é aquella gue o palz · . . :. ";: 
9 de. Dezem~ro, de assumpto &tio poiUicn, é porque qun, não é aq~ella que o psiz atipira ha 29·annos· . ·-. ~ 
não .i.i o debate· &em corndo Diui&o esclarecido por e esse clamor, a que se referi li o nobre ministro oútro· · <·'!'" 
par&e da oppoinÇão, cerno .. porque a si&uaçiio do paiz •lia no aeu discurso tio caloroso contra as 11tpiraçõe1 ·) :•::'1 
é &ll.o complicáaa. que oa homens publiccs podem liberar.s da op~siçiio, esse clamor não é certamente : · ;-~:: 
talvez descúlpar-se de ,sua inercia por· não acharem por esta reformasiQha que tW quer fazer n.a lei de s ~ '(';,;i 

~tr.tit~~&l~~ $~~~~~;:;:;~~[~ ·: .. ~.l ...••. ,.r.·,!.:_,·.;: __ •-~.'.· 
·reformas pobt1cas, ap~nas do.·u um sJgnal·,de querer que ella se publ~cou. Eu a distingq como lei de pro-· --:: 
cumprir esta .sua palavra dando andamen'&o·ao pre cesso, e como Joa politica de organJ~açao judiciaria; . ··-~· 
eõnte príjecto,· pondo de parte todos .o1 grilve8 como lei 4e processo, como lei de instruo ao crimi- )~;~4±1 

o =~~:f~~~de P:e~~~'i:!. i~~~~: a::b!~~~~ ;~l4~e ~=[~ · :r~&,_~1!r:U:~~e J~s~:~çÕ~~ ~~ee!f!~::n!se:tu~ocaf~; .· ,~':g,~~f: 
eess!o, que jA éstâ ·perto do ui Limo mez;,&em de ~er do processo criminal. Mas, o principal dofáito dee•a · . ·'"' 
encerrada. &Õmente com o8 esforços do goyerno a Joi nlo está nos ar&il{os qUD estabelecem 08 tramtté8 ~.••.-.. ~_:;_;.~ .•. ~.~--~.·.'.~,.·· 
respeito dà 'queatiõ do elementO IIOrVil, O que .esta do processo criminal, está ua orgalliSIIÇIO polit1êa · · ··> 
reforma da .lei de 3 ~~'Dezembro veio aqui sómen_te que deu ao poder judicia rio, subordinando-o ao }. :_fi 
para uos .entreter .ate chegar da ca mora a. 1uestão governo, e ebsorvendo-o. , · . 
magria. quo se levantou, talvez, nilo pelo santo em- Nós temos tido, ~énbores, no Brasi: du3·s unicas -- · :.::>i' 
penno da ~ boliçã'J escrayidão, · màs para desviar a revoluções que 1iveram · succ••sso, · nll.o. (aliando · .:;·.~-~':;~ 
at&enção fervorosa do paaz para outrad reformAs. !essas temeridades de 1842 e 1848, 'desses anhello's · · .~:

0

~~; 

=!!t~.?~:~!~~:u~~o1~~:~o:~!~;~~~i~a:J: !Ri~ r~~~~~~~~~,~:.ji~:~~~~~a~;;~i::1Pl~:~:~ .··.. , ..... -.. -.•... -.; ... :_:'·_·.-:~·-· ... ···.:_-:'_: ...•. -.•.:_ .. ·.~.~.~-·.·.:.· __ :.·:-.' ... :.::·~_-.~.o::<l.~·;-:···,~.-.•· na falia do throno;. e eutao pua que concorrerwos revoluções: a do 1881, que foi feita--pelo·, ovo con- · -_. --::_: 
para uma mystitlcaçãa? SiJ eu tivesse algum valor tt·a o chefe do Estado, e a de 1840, quo loi fefla. 
politico· p~ra aconselb11r os bomeo:~ que estão na pelo co1·po legi.•lativo; uma deu. om re&u'lhdu a 
opposiçll.o, assim, como eu estou, lbes diria: « Nem abdi~.~ção do primeiro o Impe1ador, e. a monar,·hi11: .• , -1·'· ... ~ra 
uma palavra, cteis:em passar esto projeçto e us eme••- eo••hnuou; 11 outra íu1 tanto uma revoàuçll.o como . '; };';~~ .. : 
das do .nobre mioistr.> da justiça I Feita a reforma n auterh,r, porqrw u unic.1 differença que houvo foi , 
que do mioisterio promove o paJZ orec :_nhec~rifa que ser· feiL~ nfe~t~ . casa, bin rringiu~o-se a constituição, : :, · ~(·1·' ,j, 
não eu um passo ; que as suas asp1raçoes nu.o oram o essa 10 rac(?aO, em ora . p1·at1cada solemnemente H 
satisfeitas I » pão deixou de ser 11 revolt7Çiio. Desde que olle coa: . · ··~~ 
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summou ebta segunda revolucão, que deu em resul

. tudo a declaraçã(l prematura.: d_a ,maiori:Jadc_. co~~ 
:_.;, •.. • · J çou a manife:~tar-se no pnz essa tendencJa que o 

governo de t811 julgóu que dovia contrariar; essas 
tenden.·ios reaiJSarllm-sc em 1842 e-1848 com ínovi· 
mento~ armados que o paiz condemnou, e que pro
vocara.m a exageração do principio da autoridade. 

A le1 . de 3 de Uez••mbro resente-ee das linte.:e
tlentes c das consoqc1entes desse movimento de 1842; 
ua organisação politi~a que deu ao poder judiciario, 
subor·dinand.;-o inteiramente ao pnder executivo. 

O Sa. VIEIRA DA SILVA:-Um curiGso, não; é um 
hQmení. muito babil; ,é:(tp,~fli.cJãl_ ~~ior,da outra 
C!lmora. · · 

O Sa. Sn;v:IÍJR.Í DA MoTTA: - Chamo c••rlosa 
poi que é Ulllll c,ompilaçil.o de actos dos duu camaru. 
cousa que elle não tinha dever de fazer; i~to'llão é 
desdennar o se'u t~abalho, nem as habilitações pro· . 
ftssion .. es.'do seu.autór, mas é curiosa a compil çrw: · 

. . · .. 

·~ .. ',,.. 

:I_ 

Assiin, pois, desde 18!2 quo data não aaspiraçllo 
violenta, mas a aspiração tranqutlla á reforma; . 
desile o momento cm que a revolução de 1842 foi 
tiUfTOcJd.•, no paiz'ficou a &e!Jlente contr11 a lei de 3 
de- Dezembro; u.as não· Coi _contra dis'posições pro
prilnnénte du prOCCi'SO, foli COntra 4 organi"aÇÚO pO· 
lítica quo se dou uo poder judicia rio, que· o matou 

Desde 1845 ·rorain~apresen&ados projectos ind•vi
duaes de commissões e o do ministro em 1846, do 
Sr. Fernandes 'forros; 611!e projecto de 18'6 Coi 
apoiado até por um parecer da commiseãe de justiça 
criminal, e constiluição de que fazia parte o nobre . 
sena•Jor, o Sr. vi-conde de Abaeté · · 

0 Sa. FIGUEIRA DB MBLL8: - Foi inYocado o 
nome de V. Ex. já áqui.. ·. · , · ·. · -

corn. prejuízo das hberdados publicaa. · -
O SI\. ZAC.\RlA.S :-AI•Õiado. · · 
O Sa. SILVEIRA D.\ MoTT.\ :-E se não veja-se. N.a 

camat·a dos deputados, desde 18-15 a pparecem tenta
tivas para 8~ reformar a lei de 3 •1e. D~zembro. 
])e.de esse onno. ar•resontaram-sl.:' projectos indivi· 
duaes. . . , 

0 Stc, SILVEIRA DA: MOTTA.: ...:Não·fol; a' réspti&o 
d<'ste prnjecto· o· nome que·· se devia' Invocar, e;qua 
não se invocou, era o do .sr: vis.-:onde·· de' Abaeté; 
.·O SR .. FtGURIR.\ ·DB MBLLO ·:~Foi este·qui~&e' ln-· 
vocou. . . ... ' . 

o Sn, SILVEIR:.\ D.\ MOTTA :..:.;.;Nõo, senhor.: . 
O Sa. FIGUEIR.\ DB MBLLO :~ Fot invocado •pé-lo 

Sr. Candido Mendes. . ' · ·· · · 
0 SR·. SILVEIRA. DA .MOTT.\ :-0 projecto f!' respeitó 

do qual se :nvocou f,n apresent.odo aqui cre1o· _que em 
1858, sondo ministro o Sr. Ft:ancisco .Diogo Pe~_ira 
de Vaseoncellos; do parecer sobr!l este é que eu fui 
relator, e, porisso o nobre· presidentfl. destli casa, 

(} SR. FtGURIII"- DE MRLLO:- O primeiro ó o do 
Sr. 0Prnar.Jo Pereira de V ascon<:f~llos. · • 

OSR.;,;JLVRIRA DA MoTn:-Não'é o primeiro. 
V. Ex:. está cnganad''· 

O Sa FIGUEIRA DE MBLLO :-Não senhor. 
O Sa. SILVEIRA. DA. MoTTA. :--0 Sr. Hernardo Pe

reira do Vas~oncellos oiTnre•~eu um projecto muito 
limitado a respeit•• dessa lei. 

O Sa. FJGUEII\.\ DE MELLIJ :-A so,1aração dos 
attribuições judiciarias das policiaes. · 

O Sa. SlLVRIR.\- D.\ a-IuTT.\ : -!Sã·• é este o pro-
ject•J do ::>r. V a~concellos. · 

O -SR. F. OCTAVIA.N0:-0 Sr. Vasconcellos e 
outros queixavam-se de terem os libcraes aprovei
tado da lei de 3 tle l)ezombro, e então quizeram 
voltar llll ~y~tema autigo. 

O Sn .~ILVBIRA DA MoTTA:-0 projrcto de 18-15, 
apresentado por uma commissilo dtJ que faziam parte 
o~ Sés, Jmoquirn Fra11co de Sã, Moriuho, Urbano. 
Vol teta.ro, T .OLtoni e Fronç<~ Leite, foi o prim"ira. 

O. SR. FJGoEm.\ DB i\lRLL0:-0 do ~r. Vasc.on
ce\los é 11nteri or ; i~to fm verificado por mim. 

O Sn. SI L V RIR-' D.\ MoTTA: - Po.s bem; ·não 
que10 de·not·. r:... · 

o' SR. FIGUEIR.\ DE \JELLo:-T.•ntu melhor. 
O Sn Slt.VEIR.\ DA. :\loT'I'.\:-... esta inve~tiga

çã·>; ser\'ll p; ra rlomonslrar a minha pr,•posiçãol: o 
m•wimento rtJCormista da llli de 3 de Dt-zl:lmbro data 
11inda d" mais ·longo. p:u-11 tras do do 18!5 

O SR F1 UELR,\ ·DE ~h LLO:- Dot:o. do 1845 mesmo. 
O SI\. SILVEm.~ DA "lOTT.\ :-:\l.1s eu já diss" que 

a tend::!nCi.l pur..a a reforruJ d.• lui dtl 3 de Dezembro 
tiulia uns•~i·.lu h.lgu depois do IH4o.>., que o movimento 
deste ann o deix:uu no p <iz a somollle dessa aspira .. 
ção. . 

Ora, tlu-; :e 1815 que apparecem ptojectos ne•se 
stlntido. o ou nã•j os leio porque não quero futigar 
o suuad<l. Est;~ colle<;ão o~ tá feita por curiosidade. 

que fez-me a honrll de assigl)ar hmbàm ó parecer, 
quando foi chamado. a terreiro pelo nobre s~nador 
pelo Maranhão, apressou-se a dizer: mu eu ·fui 
relator 'P . , : : 

0 Sa. PRESIDBNTE :-V. Ex. dA·ID8 licença ·t 
O Sa~·SILVEIR.A DA MoTTA :-Pois ill,; ' 
O Sa .. PRBSIDENTB:-Eu reclamei porqüe me pare

cia •1ue o •Ilustre senador queris dh:er,· e podia ilup
(lOr-se, do que lhe ouvi, que cu tinha sido rel4tor. 
So elle tivesse dito·unicamente que eu: estava assJg.:. 
n:•do, não f~ria reclamaçi.oalgum~;Ó'Ias po~endeinfe
ruo.se das suas palavras o C·•ntrario, entendt que devia 
reclamar e disse-o depois ao· illustre ··senador. Foi 
tlHta a unica razão porque reclamei. - · · 

o Sa. SILVEIRA. DA MoTTA: -Eu acho que v. rx. 
Cez muito bf'm ; sempre ora uma discrepancia . da 
\'Crdade.· Mas. veja V. Ex. o J)Priso _que teve· sua re

-clamaçi.o: o no tire senador pelo Maranhli.o , 11chou 
Heoos~al'io para provar que V.- ~x. nli.o era reb&or, 
allegar que eu tinha asa1gnado primeiró o parecer. 
E~ c!ei·• qa1e quc•.ndo se assigoil um earecer de com· 
cmssao, tonto faz ser relator como· nao, a responsa• 
bilid11deé a moam:.~; é po.rf,to que. eu ciLo a aulori
tlaJe de V. Ex. a respeitei do projecto de 18t6; sobre 
·' proposta do Sr. l•'ernandes Torres, p'lrquu desde 
1845, que no cor pu legislativo apparecem desses t:a· 

•balhos, e então como o nobre senador pelo Maranhão 
ach:>uue·•essario citar a u:.cturidade de V. Ex., e a 
minha respons;abilio!ade (não digo auloridade)do pa· 
recer de Hil58. pu r issó eu citei o no ma de V. Ex. para 
comprg~ar que est.a aspiração, 6Sie movimento 
t·cCormista contra" lei de 3 de Dezero bro, data desde 
q·1ondo ella t:.we sua primeira execução. 

Assim, Sr. presidente. podemos até certa época 
(ató 1857) ir domonstrand o quo a tendencia de 
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todal li reformai intentadas des:lo 1845 teem Sid.puis.senhores.ollensamen'tôdeWuas.itOdísa. sr. ero. r: 
sempre.a. mesma.,:·A camara d,8 deputados sempre1Jlo'dll lei do 3do Dezembro, pro ectadasDa ~.IQ"ra . ;~'-,:::}j. 

. que inicioune~8e periodo a reforma da' lei de 3 de tomporariane/.lse movimento re armlst I de'Jle;184~· ,c,\': 
Dezembro, possuia~t;e da cQnvicção do quaa princi- ,alé 1857, era o do dar o direito de 'proce~.ar·o. ,crl-. 
pai reforma que· essa lei precrsava não. era • dos mos cOOlmuns aOI juiz.,1 de paz. sultstHuu os,J~el '. :oi; 
Ifti,uiohol. mal djl,org.~isaçAoda judiça.·, d., r'Z a esse rpgimento de aubdeJegadQle delllla; . ,.·:;:ffi,: 

,,'fód,'I, elles 'projectoaaltAo compilado. '(fÍ>r. isto : dos d~ I)olici~ a. quem a lei de 3.de D('zembrod~u' ...... . 
é que ellaprec~o .acurlosidade com.qu.e Co. Ceita a o direito de pr.onunClar;·o queequivaltl adar aO'lo'; i • .<C-"; 
CCllllpi'açio);,encon&ro ahi o:aprolentado em 1853 ouvcirno o direlto.de pronunclar,"8' elta é a prlnclp~r, -:. /'õ~--: 
l~t· , ... ignlcio, por quarent4 e tantol deputado., 'conrUSÃO di p~licia e.da jusUça. ',' .. ,',-". f" ',::"( 

que eu crei!),:que'flão variaram. que nAo mudaram Nósniiotemol, senhores,a. nossa admlniatraçlo " "'~~:C" 
d8,opiDiAo,:-:estabelecendo o. meslllos principios. orgaDisada 4e modo quo' leja com ·elrei.o mUi~.f.~U,.' ~;::"~;;:'.'~ . 
.... pei&1I da lei de,9 de Dezembro, de. que cu estou : Cazer-se. essa separação; Jlorém. alluma 18. pude . :..:~,:;;:;. 
animado ainda hoje. que'fui do. signatliriose da, fazer. Entre' dar direito .os dele'8dos e sutJdelelado.""· ".2).,;.,. 
emeDdal, consagrando a.iJlcompatibilidadà da ma- de processarem crimesgr:.ves e inllftançavei ..... II-"':~~·;,·~ 
,iluatura, .•• condiçõea..da. SUl. independencia. a Jebando-ae O· melhor cidadão ao·vpx.ame ;de umá ,,'':!':!1f? 
verdade aa sua pe~petuidadocomo poder supremo eustodlli arbitlllria.que o governo julga .que fI.ca)Il!li •. ::c'~:.:;'~;;, 
do Eabdo.. .; '.. .. bem colloclido naquellas autoridades. e'a' el~lçlo, eu' .~;~~ 

Trigo 08te8 factos para juÍltiflcara m~nlia Pi:opo~preOro .esta ;é'para mim umagar!lDtia preferivl!l'''' ~:"::~.l 
siçAo: que areCo.rma que se quer fazer nAo é • q'ue escolha.·do,80V!,I!l0; .een~f) se viesse no p.r:olec1o~ .' .-;,~!:~ 
o. paiz pe,le, que o qlle so pI'eteDde é uma mysti- que ° nobre mlnutro acollieu an"menos eF&~ ldéa .c1e .. -·· ',:;;::;-;' 
flcaçio . s6mente par. se· poder, dizer que 88. ,relor- mudar. be/D; mas estamos 'na' mesma; o. delegadr. ';:::~t 
mou a lei doa dtl: ,Dezembro. .._ .' . J', .' tl . 8ub lelegados eontiDu:.m a fuer o processu,' n~~ .' .;-\'-:,:::'j 

Desçamoll a,ora á demonstração. 'tão abreviada- I·>: on1inci.amJ; mos quem jlr.oDunci~ 't O juiz Dlunici~k ' ". ,,";:~f: 
men&e· .. cOmo. fõr· compativel r.om uminhaaCorças. " Ei~ a_hl. seDh!Jres, o JIJIZ mUD!clpal nlo &em' '!to: '-:/:~:;:-: 
Di~oéque. rdorma que se projecta. quer oprojecto t~lb~lçoes policlaes; mas os delegados e 8ubdele,.dol ';-, ;-.:::i.?;~ 
da' camara, ou do l8oado com as emendas do nobre 'ao 1!1~lructorol' dos p~oceasos :crI.min',es cujas pro- . >~'.<!;~' 
miniltro nlo, la&isf,l~ ai aspiraç6es do plliz. .'. . . nUDCI .. dependem do Juiz de dlrel&o.~alva a h:rpo~ . :~~?:\';. 

Quilel: são.os!. pontos ;principies que se tem em tbese 'do art~ .1.- . <> ..' '.;~,~, 
.11&8 na·rdorma·dalei de 3 deDzembro ? Lendo Mas agora chelf.Jmol .. ào ponto principal. jU8&a-, . ";:;:~ 
OI· capitulos do JH'oject\J reCundido para .3·. discussão ~>!nte á minha 'l.ueltao; qual é.. .,1rat;lUa, ~~' ... ~~/~ 
aclía-se. ush)i gra'""""que,, a, principal queltão. é a V!sta. desta .crgaOlaação •. com que.o. nobre m.i~ .':<··;~f 
leparaçlo da justiça' da policia •. Mal, o 'projecto Dlltro quer tirar dos delegados e subdeltlgados o.· . -:;.:.~:;;i 
em diacus,ão· lepara; a justiça da policIa? Nós po'der de pronllnciare dai o ao ~uiz p.erpetuo ;qôÍll'·· ... ':~~~~ 
vimos-Gs,esCorçoa que Cez,:a .. contol'llões em que se ó a gl}rantia que olrerece o.ste JUIz perpetuo" ". ... ' . .. /:3;'f~' 
achou ° ,-nuble ministro da ju.tiça para superar as E' Justamente. Sr. presldente~ ,ondep.ecca. _a .re-. ' .. "':'.';Z:* 
dimculdadea em que es'."a. rara poder' Cazer·esh f()rma pro.ectada. Se o Dobro mlDlstro' prinCipiasse . .~:.-:-:~., 
.eparação. completa á vista do esl.ado do paiz. e. por p" r dar base de independenciíl. de in.movibil1dllde~. . ::~"ík"f' 
IImeonfelsoU:I· nAo épossivelmaial de:cortezll, de perpetuidade aomagistrade,eu diria.:', ' ' '," 
:E com effeito,.ondeestá.estaleparação que o no· bem: centr;alisae mais a attribuição' das pronuo.Il!". ;:~~~'..;t,i: 

bre miDiltro conseguiu com o projecto,ou com Buas dando·.a ao juiz de dirtliio: . sem -luvid .. a liberdade .. 
emendai? Vejo. por exemplo, ,. que os juizes muni- do cidadão ficava. mai~ resguardad/l Mas ha alguem ...... ;;:$~ 
'cipaes cootÍDiJam comojuize8 preparadoros emcer:~s que jul'glie: nesta p1iz que Oca mais Sf'lifuro. liorque .. 1,; ... '" 
casos. como'juizl's julgadores. em 01ltr08. mlgistra- /1'8 pronuncissdepenl1em do juiz de direito; fJu~n- .:'-:.~,~.:,:-.',~, .. ;~ ... ,.~ .. : ... ~.'~ .. :.:>.:,.-.. ,,",' .. :,'.1 
do. &emporofriosllinda, dependentesi.mmedialamcnte do 88 sabe que os jubes de direito, salvas.holiroaai· , .. ~7i!-
dO.governo. ·.NAo toem certas ·attribuições . policia os .excepçõ'.. 8io. o~ principaes ins~rumentos·.do.go,. . ' .. , 
:que.tinbam, que Ihel tiraram ; mas onde estão,. aO:lde verno .nas. provlDClU, o agente prIDcipaldft sua,o~ .' .;~~~~;. 

:e'!J~~~ d:~:u~1~~~~~2:~~iic?a~0:~: j~f:~:td~='~~ ~~ic,:Õo~~~:j:·::~ ~o:-ga:~:~~~~~~r~:~lre::~i~~':!~ . ""'\;!~ 
porque'? ·Porq.ue o nobre ministro fiei â lua· dou- centr,.Usar· a. acçllo jUéUcíarianelles •.• ornando _ ' '.,.' 
trina (faço-lhe· justiça nisto)' ,',uIgou que o principio. dep.endeuLes todas as au~o!,idlldes; (Ira por meio 'da" ',·:.-;':.~r~l' 
da eleição não 'era garautia a guma,de criterio pará verlfic8.çAo da res~o!!sablhdade p~rallle oUell, ;çra " .<,>.~' 

. administrar jU5ti~ I; só entende que possa Ler, esse por melo.das con:eIÇQc8.ora por melO da.sua ·supenor,.· . :,:::'il, 
cliterio, habilitllçoes para isso. quem. tem pate'!to do' hierarchia'l Pois póde alguem julSllrque Oé'a ma~8. s·<:':;;~f' 
governo~ porq,ue só o 10 vern o, é que~ dá capacldRd~ seg!lro? . " '. ", ".>."'~"' 
quem d' 'probidade. quom dá,lmparClalidade. Esta o; '.' Não fsllojá dos outros incenvenJentel quI;' ,ror~Di.':;. \.:.;f}",~ 
a doutrino do :nobre ministro; em todos os seusl luminosament~ pOllderados pelos me~3 h~nrado.s . .col~ '.~' ' ... ,::~[, 
discursos. confesso, S. Ex, tem-mo escIIDdalisado,: legas da 0pposlçao. Se a pronuncia hOJe l'entrahla·se .... ,.;~. 
porque.1 '1uando trata dtl qualquer .8u.loridade. diz:. em juizes de direitoemcomarcas tão vastas crmO.siiO'·' c':'~1 
sempre é homem que estudou direito, seomt)re Ó' as quo temos no Impe&:io. que dependencias m/liores . ~: :::<!Í 
homem que tom uma nomea9ib do governo; acha: não h1 degerllr '? Quevexallle 'm/lior pllr,tos pro- , · ... ::If 
·que.isto é um lIenUflho. os Jurados não inspiram p~ios accuslldos. pr~c~ssad?s,:de vir d.e um. termo .' .:'.:1M 
confiança;·: os j.uizes de paz. como tião electivos,: a.lstante. onde. o JUIZ .de duelto'p,óde 1f. para o ul- ':. :-;; .~, 

. tambom não 111'. iDspiram. tlmo termo ela sua comprca, emqllantopender o re- ; ·:""·.i.~,~.ilr.1.' .. " • 

. :.:r, ru 
.. '. rl 

','I.', r: ,1 
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curso da docilió da pronuncia ! Q11anta depend~:J
eía, quanta despeza, quantos ve:umos mais não se 
'Yóm accroscentu com o11a centro~ lí•;•ção no juiz do 
direito em eom11rcas de troa ou quatro termos e ás 
Tez&.i do mais? H!l do o homem proce sa•1o cm 
crhno ínaílançavel, om que ae adrnítte a príeiJo pr., 
Tontíva, r:ujo processo foi ín1t11ura:lo rwlo delegado, 
11Ubdf11Bga1o ou j~iz municipal, oatar dopeodenttJ de 
quo o juiz do direito pronuncie ou não? 

A razlio capíhl, senhores, nlo é esta, é 'JUf! o no
bre ml.nino quer mudar do jurís<licção o nno lur:ra 
n<JHta mudant;ll: a libordlldfl tndívidualnllo fica m1í1 
gtrJntí f;t ; fiara quo () fique, ó r•r·~císo que a orga
nis~r;ão ço•t&Litu;t o j ·•il'- d6 di roi to conn ollu é no os
piríto da constituiçlio (o níio na lottra, como so tom 
eotend1do ) um magistrado perpetuo, inamovivel 
salTos CUIJII determinado• em uroa lei, mas ~ue 
euoa CIIBOI sejam tilo reatrict<JB, que 110 possa dizer 
q:ua e jui~~: do direito ó um magastrado inamovível, 
quo nlo depenJo d<J acto .do governo para exercer 
Rua juriadicçlo. ,Emquanto nlo tiver esta indopen· 
doncla, o jutz de direito é uma eapocie de delegado 
do policb como 6 nojo. 

posto aos dos republicanos de l8t8, es*' · na:·elcola· 
a baolutist.:a que nlo pódo delxnr de ter oa ma !letra
dos debaixo da mão como .instrumentos aeu1, e 
!lempro eujeílos á gárra do poder executtyo, . . 

Quando na França 10 tentou esse gol;·e ·contra li. 
ínamovibi!JdEide dos magistrados e a conllhuiçlo 
republico11a de 18t8 a 18i9 ialvou a magistratura, 
o pcder executivo ainda quiz fazer uma excepçlo a 
roHpoito dos magistrados· que já tinham: 1Uo remo:.: 
vidos em virtude da circular' do ministro 'da jaa&tça·i 
" Coi então, senhores, que ·a voz de um· botnem .tio 
notavol corno era a do Sr.· MontalomborVse'·erguou· 
··m defozJ da magistratura nes13 íncsrnà assembl~a 
.:onstítuinta, dizen1o: • Assim como· o aacerdocto 
devo os!:apartb alternativas das .revoluçõet toclae•~· 
é precbo tombem que 1 ma.Jiltratura ucape. Se- a· 
revoluçlo não fere, não faz mcllnar a cabeça do· ta• 
•:erdote, não devo rerir hmbem a independencia do 

Senhores, eu nllo Hei porque rozíio ostll eRcola dou· 
trinarla do nobre ministro ila juatiçn, resiste tão afln
cadamentc a constituir a magistratura nu aua1 con
dições do vordadoiru indopen.loncia', A primeira 
eondlçlto do indopondoncia do moglstrodo, para que 
10 lbo JlOH&II ontrognr a honra, a vida o 11 propl'io. 
dado do 1:i dadii '•, flcllndu aquelle quo snft'ror u sane 
ção da loi soguro o convencido do que foi um acto 
do jusUçu, ,\ a innmovllidado do magistrado; entre
tanto V. Ex:. o o s••nftdo sabem quo os magistrado• 
ostlio tmjoitos atá LI sim pios roqulsiçi'lo dos prosiden
tos de pt·ovindo qn~:~ 110 tornam sofl'rogo~. quando •tm 
magiatraclo mo11tra nhtuma voleirladc liberal Faz o 
presid11nto utnll roprasentaçiío, o conselho de .J~stado 
u consuU.tdo, o gl)vorno decido, e o juizo do presi· 
d·mte, do conNolho do EHhdo e do governo, sacrifica 
11 primeiro qualidndo do mogistrudo no BrDRil. 
.S'inhoros, eu nch'l só umo rozão para explicar 

ess11 ro~iston·~in d<~ noltre ministro da justiço,· aliás 
um homem ti'lo ilht~tr.tdo, a constituir ·a mnglstra· 
tura no Stlll verdRdoiro p'ó: é que a iuamovillilídnde 
dos magistrados ó uma idéa que não se casJ C•>ID 
Jlonhum.• d~•s escnl~•s politicas extremas. Nem os ab
solutistn~ comprehon.t~•n que um magistrado p;;ssa 
ficar fó~a d:t acç!o do senhor n bsoluto, uem os re
publioanos entendem támbom que a inamovibilidade 
do Ul•Ristrado s~ja compatível com o regímen ropu-
blicano. . 

Assim nós vemos que em lS.S o \849, no governo 
J!IOVisorio que se installou depois da queda de Luiz 
FtJliPP"• o ministro d.:1 justtça, homem notavel, 
dcr.l!lrou om um\ circular que fic'\Va abolida a in· 

. amoribilidade dos magistrados c_. <~tituidos pPlo Im· 
. perio e org.1niudos pelo governo constitucional de 

· Luiz Felippe. 
E' verdade que ess.:~ eirc1dar do ministro da jus

tiç:t de 184.8 fo1 revogada pela constituinto nos arts. 
81 e 144 d.:~ constituição, em quo se c'>nsagrou esse 
principio; mas o que vejo é que são as escolas ex
~mas que não querem a inamovibilidade dos magis
tralos. Assim o nobre ministro está no extremo op· 

juiz. , - · · . - · 

Entretanto, sen':or.:~s, no nosso paiz trata.ie de 
reformar a lei do 3 do Dezembro, e o nobre mini•· 
tro quer que o pofz se convenç:t d8':que :ha reforma 
do811a lei fazendo-se a .reforma de~tes artiguinbos. 
Quanto ao primeiro ponto, Reparação da justiç11:e da 
policia, nlo vejo que a reforma consiga o flm. Nouo 
poder judiciarlo o11tá inteirÍlm~<nte Córa; desaaa oon
dições tod1s de .. indopendancia neceuarios para que 
eate projecto que centraliaa a juriadicpào· nos Juizes 
de direito se po81a dimr que conseguirá afguma 
cousa. Com uma magistratura como a !file o nobre 
ministro tem á aua.dbpo~ição; com a lei do 28 de 
I unho de 1850 que arm11 o nobre ministro do direito 
do remover lie 2• para sa entrancia depois de·_ pll'l· 
s:1do urn certo tempo e com o ti&ulo de acce11o ou 
promoção; quondo Alio póde remover um juiz de 
direito tão facilmente como J)ódé decret"r a re
moção do empregado• da ordem a•tminittaLiva; 
quando a representação de um presidente de prl)vin
cia quo se inquietlt com um magi•trado, depende 
11 panas da iridagaç!o do· conselho· de ·Estado; nestas 
condições o nobre ministro quer que o paiz dtisc>nre. 
na centralisação da Jurisdicção do juiz. de direito? 
Não, se o nobre mtnhtro quer que ·•sta au11 ro· 
roro1n tenha alguma emcaeia, sej_a alguma cousa, 
org.omise o poJar ju•Ucíario como elle den aer orga
niaado, e então uóslhe daremo11 essa dltpoalção. Qual 
ó o outro ponto, senhores! Eu não 't'l'jo que isto 
seja reforma. lato é um11 cansa chamada r form•, 
mas que nllo é reforma. Qud é o outro ponto! O ou 
tro ponto de grande importancia sobre · que todos 01 
espíritos se teem levantado contra alel de Dezembro, 
é o que diz respeito o o abuso das prisõea orbi&rarias. 
Não hR duvida, s11nborcs, o psiz tem razio de clamar 
contra as prisões arbitrarias, porque a priaio arbi
traria Dll nos~a organisação tom se tornado quaai 
que uma cousa usua I; ma~ porque razão! Será porque 
o codigo,do processo ou a loide 3 de ·DcztJmbro auto· 
rise a prisão nrllitraria t Niio; e folguei muito. do · 
nuvir o esto respeito a opinião do nobr11 senador 
pola provincia de Minas que foi ministro d~ justiça 
no gabinete passado, o Sr. Souza Ramos,· o qual re
conheceu que a pris1[o arbitraria não tinha sou fun
d~monto na lei escripta, mas que era sómcnte filha 
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do abuso. Em que é, pois, que a rerorma vaio meÍho-
rar as r,··ndiçõe• da.prisãa arbitraria ? • ·.· 

vel·•q·ae·po••• clelxar·de haver abu.o1.a rea~f&o,·d!' 
liberdade individual·: il&o .é que é a•vordade.,a lia
caridade~ Para :qlle então ·q•Jerem -01 .l''nhorel ·lor, ··· 
grarem o pubJicn,. diznndo que 1e reforma··~ 1.81 ; .. 

·· .... -
Sr •. , prelidenl(', em Jogar de mellaorar peiorou, 

JIOfi{UB· no•· CIII•JS 'de flagrante delicCo Ctlnlinúl o 
dlret&o da prender .. Nos cnsoa·de prisão por crime 
inaft·•nç~vel presta~•e 1lauç.1, mu. tarnllom presta· 
n .. e fi. ança _pelo. ~digo• dn: procosllo: ,qu, I é a difi'e. 
rança· que ba agnra? Uma c..-ou•a chamada fiança 
provisoria· •. que ·é .urna duplicata· de. fianç~, que 
obriga o· pre1o a·dar ·uma fiança immP.di111amento 
o á ficar dependendo da fi.•nça definitiva. . 

:Se. ao· menos:o nobre rni11,1tro ratabelor.ease q1B 
a fiança· provisorla 11-:ava •ervindo de·fiauç~ deflui· 
&iva,· J)~m; ·entlo e~Am e~cusadaa duas .fiança•,. m"s 
obrigar. um ho:nem as _despoZLS e aos incJmrnodoJ do 
duu· fianças, ·é .peiorar sua condi;ã .. ·em log•rdt• 

3 de Dezemb·ro no.~entido. cJe.·gHraollr:: ·•· JibeJ'dU. .. 
iadfYirlnal, quao;io t1Hinhamo1 ltlla &lo boai>COIDO ''": 
estas.? O projecto nao .ldiaota na•la, ·:nio.- raelbora .· •: ·• 
os executores, e seguramt~n&e a, reforma. dev:& ·:coa·· .... _.. 
sistlr em melhoral·•·s. · ., • ·.. . : .. ··· • •·. · •··!:··• 

• Já (aliei ligeiram!!ilte·das ftang81 ;:YaDIItiHIOjUr.J'_.. ,. 
'Havh no: paiz, Sr; preatfonte, algum. detcõat4!1.a~· .· ··: •;.,:: 

. tamento a respeito do ·modo ·porque; o,jury luncO&O" · •. ·· ,,!';' 
nava· f'ntro nds. preaidido•por..um•.juiz que·."n ... -alo!- ... -":>:i~ 
t1ibuição do appellarde:sua;decisão em certos caao1 · 

melhorai-a. · · :· · · . . ' · 
· 01'crimes irl_!lllançavels •Ao a fonte j)rincipnl doa 
abusos ·o prisoes al'bitrariaa. A autorida:Ja policial 
depo~·laAte do governo,quer. perseguir urn mimigo 
poli.tlco:ou um· homem quo·.é:rocommeudado por 
Ul4 seu ami~JO politico? Decreta ·n prisão antes· d11 
culpa formada. · Em que é que o proj~cto"·OU as 
emendla do nobre "ministru melhoram o negocio? O 
proJecto melhorava um p··uco, mas veio o nobre·rni
nll&ro ·com suas '••rnendas e alterou isso; creio. que 
é. o 11rt. 14. Estabeloce:-ao o. p,.incil'io de ser. es~ripto 
o mandado; mas, sanhorc~. por.vmltura, ~egundo o 

. co 1igo · do proces&o,: alguem podia ser prelo sem 
ordef!l .escrip&ll~ passada. Pl!lo t!lcrivão ·o assignada 
pelo JUIZ Y Se nno &e f:tt-111 •uto:era pur abuso tole
rado pP.lo governo ou seus agentes policiafll!. Tod• s 
o.a dfas s•• prendia por ahi. O preso dizia : " Onde 
eatri o mand.rdo Y » · Reapon•tit·ao : « Lá saberá. » 

Agora •e eatabolece que boja mandaoio em dup!i
cah, .um para a n:•ão do detiolfl e outro quo flea para 
o proce1ao; é. uma garantia mai8. que ,_e dá RO preso; 
mae perguntarei eu. quandn n nobre minisrru ostabe· 
Jeeo qull se possa •er pr;•so amdm mesmo em vi • tu de. 
de .requi~ição, nã.o é o mesmo que bll'ia no· codigo 
do ·proce110 e na ltll de 3 do Uezembro,· qurln-lo es
tabeiBcla~aeo princiP-io ·a resp.1it'l de pl'eca& •l'i'a? Ri·· 
tabelacia-se '_I) P!inciplo da prisão por proetlori~ ; 
o que não 110 ast •bel••ci.a a re~peito da prisã(l, nr•• a 
doutrina.nov11 de ser ella cftect•Jadtl em virtudo· do 
requfslçiJo Coita por qu,lqul!r modo l.ogo, em logllt' 
de melhorarmos em relaçiio ao principio da l·rlsi•J' 
arbitraria, poloramos, o P'Jioramos m•Jito ; pormitle 
o arblrri'' (J autorilfnde· qu!l · pdrJo prenddl', '' se ó 
o mf!smo aubdell'g,,do ou delogatlo, o 11buso 'ftca em 
pé, com a unlc • dift'er.mça· de que o 11Ub lelogo•lu·tem 
de ·dar. uma. ordurn -esc•·ipta: mas. quando fôr em 
vlrtu~,J de requisição telegrnphic:n ou p·•r qu ... JquHr 
modo, . .qual é n vaorngam quo ha ? Em q•Je se co•·
rige o abuso ? . 

do:af't. 301 do codigo do processo e:'79•da liitde"S · :-· 
·.te Dezembro.- • Mas neste p?nto o ·nobre· minlatro .-- · 
melhorou alguma cousa? Doísaue .. An&et ~nletil'·:~ · .. -:;·'::', 
que veio da • càmar

1
a, .p.ord~ueiao dmenos e

1
s
1
tabedleclaJ '~ · · , ,~;:~:_:, 

urn•r•reatricção ma s ao. 1re to e 1ppe ar .... o·., u ... 
de direito,: elle não ,~:o dia 1 ppell~r quan~o a· aeotea• · · · - · 
9a •fosse•unanimo . nobre ·mlmstro·.pelorota;o:pm• .,:'_::;:.:; 
~acto, porqu10 restriasi11, esaa v~~tagem. quo e .. : pro. .. , ... ~ 
JOCto da camara conced1a_. · . ": . : , . •. ,, - ,;, 
· Senhores, o nnbre nnni1tro . a rePpeJ&o do jury -· ,... 

continua ·na sua doutrina de des~creiitar perao&a·o . ·, . :_·'.,:>, 
p3lz esta bdla inatituiçAo: quer. &odoa:oa·correctiY-01 . , 
para o. jury. Eu &i!"bem q!_Jf'.lru alg!l''' ;,não P;rttend~ · .';5. 
que a re(urms• da mstrucçao crlmtnal: .::onsa>ta•. em· . :-"'::~ 
organi11ar juizes ou· tribuna"''• • quaea!Juer •que seJa!"• ~ .•. 
ainda mt'lsmo o Jury. !le modo tJUe·suas dPclsoe1 .. 
s~>jam reputadnsinfalhveis,,nAo tenham úm,.ppello; ····-"X 
o l!f'lfre•1o todo dn· lnstrucçio criminal -:cnu~11te 0111 ' ' '''::~ 
e~tabe!ecrjr meios ~nra• achar uma ver .lado.; as lo:-· ... ;:-~ 
gislaçõesí toem variaÍitl. O i lustrado· criminalis&a.:o ·. ·' ''' 
philosut•bo. q•te h q.ouco o •meu h.onrado collol(a , ~:- · ~:~.~ 
pelo ~lllrui1hAo t'itou, o Sr •. Miltermftier, fnzeodo -. 
a com ·ar·•ção das l•~gislnt;ões nllemã. f·nncfl'ÍI ·e .'.·f· .. :.Ai.~j 
ingl•,.za, reconhecfl que para no chBgar a• es&e ftm __ , 
e1aae· Jegislaçõe~ só · 110 t1iflrtrllnçam . sórnenle .. nos .. :;=:<:;. 
m1li .. s. Elle r11conb•!ce, Sr. p•esillente, como .todo• ·- · <:.·.·.;:~t.i 
01 homeas de criterfo 'juri,tlco, qqe. ·a .es,.lt'cialideda ·~ 
da JegiaJaçAo i ·•glez·, a .t•etpefto ·do jury. · nllo puderd : 
eer ao~ pet'i~~:·• Implantada ~m outros JJ&I~es. · · . · 

· A ss1m, por o:rempto. v•·Jo que. na lt~g11laçAo ln
glezll que ta ato poder dA ao jury; ·que é •B:"bam da 
liher,fa·la nn Ingl11t~>rro, o jury tem grandes restrfc·. 
çõea 110 sau '11erdict, &alvez oin•Ja mai" do q11e a lei 
de 3 de J)ezombro fl o-codil{o ~~~ procea•õ estabele· 
C•••n a r1111peito d•• joJ'Y nu Or~tsil. (.4pt~ãados.) --Eu 
noto que o ju z que pruide o jury póde obriiJa·lo a 
um:1 re\·-i~à" tio e·~u t'erJict nos ca~NI de absolri~io; 
nà•) é segundo. jury, é a revisllo: do j•llgamento :pelo, · ;·>~:i; 
principio tfo mm b•s in idem; porém,. no casu. l'IP · .:':f'" 
que n aentençá é coudernna&oria o jury inglez -.&ern · · ·,-

- Senhores, desvaneçam-se desta apprtJhenslio: a 
lei de 9 de Dezombt•o e o codigo do processo a. res
puíto de gilrantias do prisão estabeleciam o mesmo 
IJ'lB está estab9lec:ido agora; a difi'urença é o abuso. 
Houvesse executores capaze~. idod'eos. e qualquer· 
dessas duas ltJis s.ttisfaz1a compltnnn!<>Uie. Mas cm 
um p11i ~ onde os governos se occ:u pam só mente de 
f~~,zar munarlls Jegislativa3 para sanccionarem !'Ua 
politica·, to,jos seus actos e de~mandos, não é pos~i-

restlicções maio1·es ainda do que as estabelecidas na.: . · : .. ;_~-···~:;_·.··.-,.-.~~·. 
J~í de 3 de· Dezembro e no cud1go do procesaodn·. . -.-
clusive, o que não se compadece com a legislação ,,d 
·libnrlll 'do governo inglez, a de poJer o mini1tro do • ·~ 
inte1·iorpor um acLo seu cassar um• decisão:dojuJy, • .:::.f 
o que IS objecto de grandPs aspirações do ref·,rma. • . .... ·.:.·_:.~ ... _:1-.~.1,:.,~:::·_·. O Sn. VIEIRA DA :sJt.VA :-So fosse equi, que - ._ 
clamor l · . 

O Sn.·SrLVEIIU o., -MoTTA :-Já vê V. Ex. que nAo \.1 
quere estabelecer a infallibiiidadedojury: mas o que .;r. ' ii 

.~· 
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q"ero ,é quo eUe seja orlfanisado de modo que,H dade iodividual, como, poi eJ:emplo.' estabelecer g ,
«a,anla o .cer&«> de aUII,decIIÕ". Na Ingla •• rra rllnti .. novaado hllbtJlJI COf'pUI. Maadolll9do rorque 
me.m" nOI calolde nullídldebaap~lIo; no CAIO de se ellÁ IlIzendoena reforma pareCI'! que-é 16 para 
ler a decislo contraril , éyíd~ncia, I' eslá o prioci dizer ao paiz m~lborou-.. 11&0, alar_ulm-Ie OI 

·pio na Jeai.laçio ingll'za admiLtído. ': ClIOI do Iaabea .. c'.rpua; "'li em que le. alargou. 
Porém, onde estA o liberltli.mo do núbro miniltrosenhores' E' uma il!udo, uma ,my8tillcaçio:;,ló 

da justiça é DO ()Iuro '''0&0, e é oissll que· ou me porquo 110 projecto da camar. vioba algo,..a: cou .. 
dilferonço radical'Lenle de,S; EJ:. Eu entendo, so- que 1I'lendia OI ('.ao. de h4bea.-curpuI, pol'qU 
nhorel, que a escola liberal, quen'lo se 'rata do comllrehundia "--do. o. constranlJÚDen&ol ,ainda 
jllry. nlo quer fazer com que a decisão do jury .ejlt mesmo em' virtude do pronoacia., que le poderia 
1I1,.,Uvel, qllcr' garlDlia para o appelll).l mas,! que con.i,!erar iIlegae., dolde que o.tribUD.r .uperior 
• e.cola liberal quer' ó a ,enerali.açao do Jury. eotendene que" prpnuncis era m~l dada, e, por-
ASllm como o nobro minietro quer cercar de militas tanto, podia .relormar. . ' 
precauçõol o Jury, porque de.eonO!! do t\Jdo qUllDI.o Ora. eatldilpotlçlo que veio da camara doa depu
nlo tem palente do gnverno, Jlorque lambem nlo : ta·'OI não equIVale a tornar a. JIOtição du habetll
eatabelece em mate.-ia commereial, embora com luall : OOf'pUI uma petição de recurso do juiz quo fez:o pro
precau9õe., Nlo digo que e.tab .. lecelle o jur)' em 'celso para aquelle para quem 8e recorre, a quem .. 
.. ateria clyel; lerÍft o priocip'io liberal de um so- pede hllben Cnr:ptll, que é; de8deque para elle le 
verno BIt.bolecer o jury para julgar todas ai caulas e.tD~elece recurao, ,juiz' luperit-r" Em que eltá, 
cr,aforme a conltitulÇlo manda. porque ella promet- pois, a diITerenç" de 10 eJ:lgir que 'nlo .e :PO." 
teu o jury no civel e no crime Porque, r.0ls, não conceJer o recur8o-do h,Jbell,-corp"., CIuando o réo 
esta,belece o nobre miaistro o jury no 131'0 , no cri- eltiver preso em yirtude de pronuncia .de 'tutaridade 
me e no commercial? compotent ... seac:a1o a parte póda 1'''COrler· .da deci-, 

Senhorel, acho dimeuldade nO' alargamento desta aão da pronuDcin pua o melmo 'juiz, que JlÓdeco- . 
Jurildicçlo emmateria civel; mae não ar:ho co usa ohecer do h(Jbeaa-corpu,' ,. ' .. , _. : 
qu .. e·desdenbe, oquo leolheasslm vesgamente, No., O que me parecla'Quo se de,lar .. zer era facilitar 
pllizos ~nde: a prova instrumollt.,l tllm J,re~ereacia o rec!,f8o da proRuncia, dosste que podelse haver 
na 101 Civil, nossos pl*lzt'8 por lorça quo os trlbun.es peliça o de habttJl' COf'pUI, comprebeDdendomosmo 
do IUegado, provado e esoripto devl'm dar profor"a- OI caloa de prtlnuncia, e acho que, dldo Illr.e C4110 de 
cla como lia '108811 l~gi~lação a08 tribunl!e8 compos- pronuncia prolerida .por autoridade comP!'tente, o 
t.oa de.~agi9trlldos, 80rque /I prova. por. IOlltru~~nto cid.,dão não tem grande razio de queixa pelA CUlta
e a pram"i~apr(,va. 8,tribunaosdoJlIstl.ça .. !lIJulzoa ,dia qllo loITre, {'orque ha·:umjulgamunto quu deve 
por UIII/l ClrCUIDstanrla Olha des!a lei CIVIl evem ter um eITeito Juridico logal, que ó uma (lf8lantJa 
(lar ~8S11 "ro(erenr.ia I'lIra Julgar .. porque jul.gam de para aquello quo ealá com uma aentençll de pro" 
um Instrumento, e um instrllmentl) ó um tatulood. ntlllci .. , com julg .. menlo para que o elper., O· prin
dIreito, En,:olvo lIempre um!! queltio do dlrei~. cipio da camulI reduzir.-se ao moamo, 
~Ias nOI pll.lzes. ondo o lIystema do proVcl admlt- UM Sn, SRNADOR.: :.;.. O pNjecto da c.maraeótrá~ 
tldll. preferIdo ó o da prova testomuahlll, como ó ": tav" de f'strangAirol ' '. ; . , ," 
Inldatorra, ahi não soaoha omba,:aço algum em que: '. ','- ,.,.: 
.0 estabeloça o' jury Qm ,matt.rÍ3 CIVIl. Ou I RO SR. 8KNADoR:-Era mUlt" doroctl!,". . ' 

U. SR, aBNAD'lR: - Era impolsivol. . -'., O SR; SILVBIIU DA MOTTA,: - P'08 b~lD, a mrnh. 
O SR. SILVBIRA DA MOTTA:- Não sei so será im . alsumAlltação Forve pnra provar quo, .estabolocid.o.o 

P,)sslvel, dt'sdo 1ue lO I'evogar a lei que dá prorel'en-: direit~ de podirl.&abtalf COrRIlRaindllmo-D"o. depo,i, 
eia á prova instrumental. Já reconheci quo 6 dimcil dll pronuaola, equivale a um recurso-da pronunc'a; 
MIl8 o principio liber:al é IUll'O; nüo Lornur infalli:. nilo quoru domonlJtrar que ae diepo~içü~8 que Oll ~e
.ol.a decislo do jury ; ó, porém. razer com que esta ohor!'s c.,lcularam tão mias; o,meu 010 é demoaltr,lr 
deci-ao, mosmo segundo 11 nossa logilllaçlo. não. que OI senhores não a~iantam na,la com li :sua re
pos .. ser annuUada de mo lo quo solhe tire 11 com-o Corma, que não ruem ·nada quo 8irva, o se ftzeram 
petonola depote da appellação. Eu.entendo. s('nhores foi uma bagatela tal que não vale, esso estrepito do 
'que toda reYÍIIÃo em virtude. do racurllo da appella- disousllão de rofurmll da lei de 3 de' Dezembro. 
ção, loda levisão de um prol'esso julgado ~'tlr8nlO ,Um dos casos verlli gratia em quo o n,~bre mi
o jury. do qual o juiz de direit~ IIppollou por nul nistr(~, uma vez que querinnova~ a legislação ,8 
lida de ou por Calta do ovidencla resultante dos de- respolto do habeas-cor"",., poderl,' I'stabelecer, 
batol, etc., nos Ires Ca1l05 do art. 30t do codigo o era /I te~pflilo do lógar da priFão. Urro individuo 
'79 da lei de 3 do Oezombro. o q'AO so dove ex!gic ó por ~st8r pr08~ f'm certo IOS8r, póde.8ofrrer cons
que o tribuDal re"isor não absorva a eSS"nCll\ da tranilmento maIor do que por o~tar Ilr8so em outro. 
cilmpotencb do {oury , Ijue é o conheolmeulo do facto. P6de ostnr jU8tiflclI~a li SUII prisão ate .por uma sen
Dosde quá a ce ação n~o absorva li oolmpctollcia do tença GondemDatofla fl 'entrelanto e8'~.r se arendo 
jury sobre a decisão do f/loto. a competenoia ,da ro algum oO~Slranlti.menl~ iHe.gal pelo logar e.m. quo 
laçlo é inoonteslavol; como tribunal de appello dovll ~olfre a pnslio. DISto nao veJo qus o n~bre IDID1stro 
ser delendida em todas ali suas l'arles. ,se prcoccuplll!so ost~ndolldo a conco8sao, do h.o.b,a!-

Outro ponto. Sr. presidenlo. em quo o govorno ~orptIS; entrelanto c II~ facto em q~o 8 loglslllç~o 
creio que até fallou DO discurso da Corôa, ó o 'a mgleza Uio larga e preVIdente a rospolto da g8raBtlll 
promessa 'de gr.nllos reforma, para d,'(·za da liber- do hllbcaR corpus tem dado oxemploll estrondosos; 

/ . 
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ot .&rilluaaét . fDIIezl's . ·&eem se · moasr11do rlgoroafs-
aimo• .até ... amo· nes&e, pon&o~· · . . ,. · · . 

. .;0 Sa.-VrsJaA·DA SILVA:.- E" pre~JoriDI'y~ 
JUrfsprudencfa. . . - , ... ' - · ... 

. O:&enente Allen, empregado aa .. lndia·, re•r:ndeu. 
a-couetbo. de ~ruorra .e foi .. condemn11do, cre o ,.qae 
a. qua&ru annoe de prisjo na Cor&alezade Aera, desi· 
I{Dacb ·pelo ·f.erie~al ,em chefe do e:xercil(i .. na ln<Jià, 
Eaae,ol!leia , .. depoiw de ee&sr alrum, lt'mpo- DI prl-

" aio, fui remeUido para. Londr11s. C()m algum, faclli· 
dlde'c~e1ou,. liquella capital, a 1uarda cref,t que 
foi .qm, pouco rela:uda; coDslaado is&o A. auloridade 
foi. noYamenle preao • · reme&Udo ·para. uma . priiio 

. O SR. Srr.nru DA Mon• :~PonSm~_nio-:ie'f6íilla. 
nada : · · · . . · · . · _. .' . .. __ -:_,. · -
... O Sa., FBaJ!-'lfoB& D4 CUI'rtiA : ...;.· Subiiace"~·-:~,- . ~ .·· 
e .q.'u.tDdo. muup m11nda-se ·fazer o_u&ro pr~.~-. ;_; :.: . . · .· ' 

Q Sa. SJLv•raA._ DA.:·-AfO.'I'T4::. ~ Ora,._---•~ --~ .. ~~; 
quiDdoJ, de~eendo por &odoa. oa fiODio-. c,i~~;e· · .
lio.apregoada reforma:da Jef de,S de.V,8jeai~~- .. ·; .:.
reconhece ~ue niío ae m~lbora. couaa.aJ&Wjla;.~-- -. ·:'::··. 
o que ba de bem ji eatava, ,que allullla.cQDSI' ·qqit -·: .. ~ . .-'' 
ó• .· aenhóeea accr. esce.naa~:á~ .. po .. uco. m. ~Uío .. r.-,: ~-·· ·. ··_··:: -::::·_:;J. 
peio~a DI baao .em qne.;oa.t4 es~, ~f~rma, eu,~u.-· _:~ ~·'·~!:' 

·mill&llr de:Wedon. onde foi_ submenido a trabalho. 
Cbegando,. abi, _.sua . familia . pediu i•lletil tJflrpua: 
u&e-se, u.bomem e•laYa condemaado por um coo· 
aelho de gq~rra, aúlori~ade .muito compe~o&e; ·pois 
bem, lénborea, 16. Pt:lo lacto de não -ter 1do para a 
prislo quelbe Unha s1d··· ma• cada pelo seu general na 
la!fla e estarem um• prilio milHar, cuja dlsciplirlaiu· 
jeftua-oa cer.~oll tratialbotquando sua coademnação 
er.t-priaio simplea; aeu .. recurso do habeaa-corpul 
ob&eva provimerJ&o do tribunal do bJnco da :rainha, 
e .o resuUal!o-.foi, não •6 ser postá, eiD liberdade, 
maa ob&er a,ia-Jemniaa~o de .30Ubru do com· 
maadanl8 da prisão u.Ua&ar: o UÁO contente com 
iaio ainda reclamou· iademniaaçio con&ra n seneral 
em .cbefe .do exercito,: qu11 creio era o duque d 
Cambrldse, e esle foi coodemnado a p11far -uma 
in!lemnisaçlo de 200 libras, declarando o jury q11" 
decretou 1 lndemniftJio. que aio se marc11va m.tls, 
porque o .• auge &o . nao era IA digno ;e grande d· 
&eo~o... . : . ' . . . . . . 
. O Sa •. L••rlo DA CuNHA;-:- A deciaão toi UIJI ab 

-•~rdo;. ·.quando mulki devia vollar.parra,a primeira 
prialo, mas . não. ~ar soho depois de condemoado. 

em .. 'lleu. direi&o dizendo qwt n.io 6 ú&~l•.!l,~ ·o-;s~~~ · .·';:O:!:~ 
qu~r s·à; ZicfaJAS :~.\' óracio. :'. < ·. :· .. ' ~ ~ ~- . , . . >J. 

O Sa •. Su.vBrll,4. DA ~on,t.:~.~.; ·~ .,J.ima .· rDJIIl- . :'::?;: 
ficaçio; é, um logro que querem , preaar aó ,pafr:,:. . ·""~ 
dizer -depois d~ uma t:Oif!:IJinidade. clea,tas ~ 'i!&O . , 
é reforma dli.IAJ de.S dJ D•zembro. ·. · . · .. ":. · . ~··'~ 

.A
1

1ei de s ~e Dezembro dá, porren~ur11~d· ·~ iiOJ»re · ··. <..._; 
mm s&ro o d1reito de aposentar magaalra 01 T.~,.,. ·o ·. · 

·nobre .minia&ro nio. está ·disaimullld~menie qúe~âilo - . :;<:~. 
nas diapodçhs ul&imaa. que· pesae o' dii'eilo JIU8 tem.. ·. • ·:;o";c; 
de apo.te'!lar o. i .magi•.'. ra.dos. por iiiiolit_l.-a do. 1. .o o,~ : • --~~~ 
verno 't ~1nda . flUe rem que se . di«•. · que. ba. ~r . . 
Judicfarlo ae•te .terra. quan•1o o nobre mfai•tro· v.elà . .,. ~~>: 
pedir ao corpo legiala&ivo uiDa lei que.lbe11G Jiela, · . _,.; 
reforma da de 3 de Dezembro o direiao llle. apoaeDtar :' '-~~ 
magistrado• T Com que earan1iu qu~rei.- a~iontâr ·. · , ·: .<:! 
08 magia&radosf Não baaliam já 88sea e1C.adaloa qúe.- ·-~ : ·· · ~' 
se &Pem dado no nosso paiz ~ eate ~spei&~T; : . : · -:,y 

O SR. Vuuu DA SILVA. - Esta idéa. li. do Sr. . ... :-: 
Nabuco. . · · · · · · · · '1'~: 

0 S.R. SILVIURA DA MOTTA:...,.SeJa Já de que Pa• ··· ;~::f:~ 

;~~;;;;.:;.;;~~~~t~;; -.·····[··.-.'-.:.~.:··.~.:.~.~:··~._t,;_~_:·~.-.•. ·. 

• mlnislro• elo 1upremo &ritunal. que se acharem : :. :,~ 

O Sa. SrLVBIIl4 DA Mo-rr• :- E' o que aconteceu; 
ea&ava aoft'reni.lo cona&rangimon&q lllegnJ, e deviam 
ser · reaponaabili~odo• aquelles que _Coram rausa 
deaae. constrangamen&o. ,'Em nosao pa1z o nobre se 
na dor .que· me . ilá o aparte aprosenla. um esemplo 
de que Já alguma au&orldade que prmdesu flloglll· 
menle · fosae reeponaabilis'd' porque 11 eu&oridsde 
s11perior declarou que a prilio era iUee.,Jf. Ha p1.11e•· 
tempo temo• lido exemplo• o'trondosos em coa&rà
rfo: concet.O.ea de hllb• '' ,,,.,,, pelas relações· e 
sup,.mo &rJbtlnal de jue&lça, ·e as autoridade.• .nã'o 
teem tidil. reapuntabllidade crimla.ll nem &eom pago 
lndemr,lsaçlo pecuniarla. . . 

pbyalc~ ou moraamen&e impoasibflf&adóa •• .... ~a ~e·- . · - , :,r, 

.:::r~~~;.':.!:~! '::o'~~~~':.~&dr~P~~::g~f~:!~~~,~~~: . ~~:·:· .. ··:~_·.·~ .. _• .. ··.~·· ..• ~.·~-·'~':.:.::,__,,·':~:·-·:~.·.~-,··:.~":.~ aposentados a 180 IIOdido ou por inici!lllYa .. do so- . . :-
Vt~rno. • E diz o§ 12, (lendo) : « S.6m~nle depoii de -
Intimado o maa1strado para requerer· apoaenta'Çlt;t, . ,, .. "' 
e niio o fazendo, terá olh Jogar pCir_ ·iniciativa· do_go. • · • :~ ··f\if; 
~:~~~· Õr!!~~:b'!:!! 'Tst:O ~~~~~~:0q~/a::;a\':! ~: :;:Eg 

Portanto. Sr. presidente, a respeito 'de. ~ab•·•8 
corpua o que é q11e lucramos?. O nosso codago do 
procaaao criminal, a lei de 9 do Dezembro quando 
trata dtJ hab•·'' tNrpua, aão h rguissim 1, não se pó de 
conced"r m~i• A autoridade do que o direilo de con
cedei' laa oaa curp_"'• quando.o processo é e"idenle· 

. menle nullo, desde que está aa At&ribu•çào do &ribu· 
nal, a que se recorre, o diroilo de-o conceder. quando 
o processo é BVldcnlemente nullo; eslio compre~ 
:headidol ne~le principio todos os casos que o aobre 
ministro guiz -especificar. 

paiz cl?nstUuc.ionalf "'Sr. desem~argador você está· · ,-::,;: .. 
decrepllo, mu1to doeo~. melhor e qu"' 6e aposen1e1 • ·,,:;.!§ 
r~::~ ~~::~~biM~~:, ,::::1 tas~:!t0:.1~!~·:~~-:m: :-'--.~~~_, __ ~'_ . 

O SR I...JUTÃ.o PA CvNHA : - Eatendeu mais. 
O SR. S1Lv•••• D.\ MoTrA:- Es&í ovidenlemente 

comprehenliida a pronuncia, porque o codiga não f~z 
dislin )Çi o a lei é tio lata !fue até nells se pó de com• 
prebender pronuncia e nullidade, re&ul&anle da 
pronuaria. 

·-

afiena~o T · · · · · - -~:31 
O Sa. FlllN.UOiDBS D.\ Cu!fHA·:-Islo é pbisico, ti - -~(ii 

uma molesaia conbecide. Será por máoa coatumesf · .. ·~ ... :~.--'.:,'.~_:,·}··· 
Não enlendo. . .. , 

O SR. SI.LVBIRA DA MorrA:-« Precedendo c.,n. : ... , 
auhá da secção de jusriça dC!I conselho de Estado.. • ; '.;;;1!; 
E' uma grande garanlia 1 • u o procedendo prévia- .c -..... 5.~.!. 
mente aos exames o ddigencias nocessarias com , 
~udiencia do mesmo magistrado por si ou por um ·:;. 

. .,. I·~ 
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curador rio caso de impossibilidade. • Quando elle 
osliver doudQ I . . . · . 

· O SR, iiLVBtu· DA MoTTA.:.;... Nà minha p'rovin· 
cia não é preciso ter desembargador; não· lhe faça 
essa injustiça.· E;u tremi, Sr; -presidente, quando· se 
fali ou em creaçl" de rel:lçõea em todas as prodncias. 
'Pois, senhores, o Sr.' Nabuco que sábe mais do·qua 
ninguem a .intervenção que 011 magistrados teem na 
politica·do ~11iz; que vê o corpo legislativo formado 
iie ma .. lstràdos · amogiveis e· removíveis, •dando: esse 
espectaculo q~e _nós, todos· presen~iamoa;: ·póde de 
algum·a mane1ra confiar na· ma~lStratura aem que 
ella sej.l arredada do campo da politicl,·tlnde eJla:sa 
desnatura, degenera e· vicia 'l . Quereis -que a rnagis:.. 
tratura te:.ha··o respeito· do publico, que·aeja um 
sa(.lerdocio, e sois os.prim~íroe ·que a~íraes oe magis
trados ás lutas politicas, e exig1s dedtcação doa ma
dstrados, e que pa~rae~ essa dedicação·com a pro-

'Eu'iosisto·em que· a principal• reforma seja a· da 
.•. organieação j~dicialia so!Jre a qual tem de basear ae 

toda ·a · dJspostção da lei do ·processo,· jogand~ com 
. as. funcções que. ·derem a esses juizes conforme a 

organisação. f!:u entondo que essa reforma· se deve 
flzero':nlo.assim em fórmll de pastel-como está esta; 
mas fazer 'éonsolidan·to ·as disposições novas com o 
dif!!lto que está estabelecido nos• codigos, indicando 
quaeil são os pc.ntos que são reformados no todo ou 
em parte e:nao uma compilação A parte par11 depois 
·os. curiosos fazerem canbenhns e venderem aos ra
bulas da aldêa 'ensinanic-lhes a· nova reCormÀ. 
Passando agora isto é materia para mais uma espe
culação: os '!mereiteiros de canbeóhos de. aponta
mentos e-rem1ssoe1 dos codigos farlio' um hvr.> para 
se -vender por as ou lOS; S&l'á muito procurado, ted 
uma voga extranrdinaria por cousa dos· rabulas da 
aldêa e bach.ueis novatos preguiçosos; u esses li;. 

· vrinbos teem servido para dar· títulos de sabios por 
decreto. · . . . · • · 
· . Senhores, esta reforma deve principiar, com!) já 
disse, pela organisação judiciaria. Emquanto o paiz 
não tiver magistratura, flóde-se fi··a r C!'!rto' de que 
não ha de ter. execução nennuma lei por mais per
feita que a.fdÇa o Sr. •ninistro da justiça. Concedo· 
lhe que tenha os. olhos. em Deus quanifu qt.er dar 
ao· paiz ~sta reforma ; porém S. Ex; mesmo jâ tom 
mostrado fastio ao miaisterio tem dito que esta 
para sabir. , . . • 

O Sa. ZA.CA1UA.S :-Assua nao .•• 
o Sa. StLVJtli\A DA. MoTTA :-Eu creio que breve 

•' . sae. . 
. O Sa. ZACARtA.S:.;,_E• a mesma cousa que estar 

para sabir. . · · 
· . O Sa. ::ÍJLVRIRA DA MoTTA:-Não tinha ouvido o 

aparte de V. Ex., por isso substitui a phrase. . 
O nobre ministro da juRtiça p'stli para sahir d<.~. mi

nisteiio, derois de dnr ao p'aiz isto como reforma da 
lei de 9 de Dezembro, não tendo reformado a orga
nisaç!lo judiciaria; e, como homem de consciencia 
_que e, ba de recqnhecer que não fez nada. 

O Sa. FEaNANDBB DA CuNHA:-Faz al~umn cout~aO; 
maa falta o que ba de dar vida á sua· refurma. . · • 
· O Sa. StLVBIJ\A D~ MoTTA :. - O nobre ministro 
oontinúa com os seua dlllegado• e subdelegados_. 
tem os juizes de: paz julgando as posturas sómente, 
tem os juizes munic1pnes julgnniio certos crimes, 
mas sem serem juizes e com juizes de direito que 
são vordadeiro.s delt>gados de policia. Por eota orga-
nisaçào não se fará nada. · 

Ha dias, Sr. presidente, quando os~. conselheiro 
Nsbueo da Araujo e~tlva alli insistindo pela c•ea
ção de jurisdicçao coll~ctiva em todas as proviucias, 
pela creaçào de relações, eu vi cntheguricamente 
que S. Ex. tin~'a. mniL11 razão, mas tlquei' com medo 
qua o nobt·e mmtstN 11 adoptasse · · 

o SR. z~cA.l\IA.S: - Cvm incompatilidades. 
O SI\. SJLVBII\A DA MoTTA: - Mas é que o nobre 

ministro apanb,,v,t ohi o presente dos desembarga· 
dores, não nos dava as incompatibilidnde8, e tinha
mos nós mais n invasão de candidatos por todas 
essas províncias. 

mes-a e as escolhas? · . · ·: , 
Quereis' isto em tim paiz onde ha· juizes de direitO · 

que entram eternamente .em ·listas ·para desembn~ra.;, 
dores, e que já estão no inferno de Dante condemna.;. 
dos a riunca milia apparecerem ? · · · . . - · 

· O SR. ZAC.\1\IAS :-Já'se sabe quem v!'m na'!ren&e. 
O SR. StLVBtl\A DA MoTTA :- E eu· nao' se1 quem 

foi o ministro da justiça que lembrou um expedieiue; 
que achei muito engeohoso, ·a respeito :das listas de 
dc~embargadores : f:JU.eria um~ autoriaaçio para · o 
governo.depnrar a lu1ta dos quJDze e, empnrrando·no 
inferno de. Dante aquelles condemnados, poder re" 
nova r a lista I A lista. do'!l quinze e!tli reduzida a 
lista de tres ou quatro, e como está reduzida a: trea 
oa qoatJ•o, note o senado, o engenho do governo no 
seu artificio : coruo a lista dos· quinze· está' reduzida 
a tres ou quatro tudo isto não vale nada é miolo de 
enchergão, o governo quer·ter uma latitude maior 
pPra ter mais pretendentes,' quor depurar as ·listas, 
tirar du purgatnrio aquelles con:lemn·adoa llflm da 
ter realmente uma lista.- de quinze, porque na ver• __ 
dada em uma lista de' quinze ·tem mah arbitri«,. do 
que em uma lista de tres ou quatro e· o segredo do 
governo nU em ter mais arbítrio. · · · · . . . · 

Desta· msneira. Sr. presirlente, 'ão 6 possível re
forma I'! alei de 3 de Dezembro; se quereis sincera• 
mP.nte reformar essa 'lei, r.omeçae pele tarefa unica 
por onde se devia crmrçar; peTa 'reforma da maais· 

-tratura;tirae a magistratura das lutas politicas;livraCJ• 
a dos odios·politicos, captae-lhe o respeito pelaa•suas 
decisões, que hoje não teom, porque suas decisOes 
são. imputaJas ~·mpre ao ~spirito partidnJio; fazei 
com que o mqgtstrado S&Ja verdadeiramente tnde.;, 
pendente, que .tenha meios; .fazei da magistratura 
uma gran·1e carrt>ira, u·ma carreira honrosa. Por
ventura, ha algum logo r mais honroso na lngiaterra 
do qne o log:• r dtl juiz? · Entretn nto, os juizes· não 
pod_em a IIi ser m<'mbros do parlamento; teem gran
des \'encimentos, teem rQuit., · independenuia, ne
nhum governo os rt>move. ':Assim é que vós podeis 
querer ter a t>xecuçilo do codigo do processo, a da' 
lei de 3 de Dezembro e de voam reforma: dae me· 
didas que c -rrE'spondam á espectativa do paiz ; do 
outr;,·mtlneirll é mystiflcaçií.o, é burla, e deixae, ·se
nhores, que o paiz angustiado como está no meio 
desta prostração moral em qud existe não solTra mais 
esta decer:ção. · 

Tenho concluído. (Muito bem.) 
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PROF~ERIOO NA SE~SÃÓ DE 28 DE JULHO '1l:E 1&7)~.11~~:,<·- :::.-{::Js:: . . .) 

/" PE~O EXM. SR. SENADOR 
,-._.-,_-:_; 

CAN·DIDO 'MEND~S DE ALMEIDA-
.. I ' •, 

.... ~ 

• .-e• ...... '• 
; .. 

~r.p~sidéo~~depo~s de discusdsão.l.io importante so~ cu
1
rsocals.uos illud11tres .medmb~s da C?PI?Osiçã_~ J~be:: . . ._:· .. '"_::·.~-'~ 

.. remataria ... o grave como a o requerimeuto apre- ra . re1o que este mo o oao aah1re1 CcS·a da -or- -...... . -
••atado. pelo nobre eeo•dor pela Babia-,discusaão em "•tem. mas, se sabir, V. Ez. terá a • bo• dade de me :/_'ii_;;,:,_·;~_:_; 
'Cflle,boave.'-o&a aoim•çilo, eu creio que ó.seuadu já ad.vertir, porque promp&amen.te cumprirei seúa pr<!- .. 
de~e e11tar fa&l~do e pouco disposto a. ouv1r um ·ora· )ceuos. - · . , . · , _ ···'·c,';·~·~ 
dor,Jlas m~obu;coDdlçries. (Não oputadoB.) ! E:s:~minarei ~m }o lo~tar 0 IJUe a respeitQ do:mes.; .. ·'/·f::~ 

d ~~ pre~id,!lnte, ~u tom~~ parte n! 2• ditscussã" iiJJO d~~urso dlssetodnobre,sebnador pels" BNabi~. qu!' - _·-_·._-_··.:_ .. · •. _-;·.·_·_-_·_.--_·_-.· ... : .. _-_·_.::--._-.-.'_,.·'_.-~-.~_·,:_·.: __ ~:,:.·_."':?S;:~.-;·-,:···."·.·.•:_ ea ... .-prt•Jec.o, uolcamen..,. para ,azer no H um :se ac .... agora sen a o nes e ra_ncu (o "·'- ,,.,,;cu)r. . _ .::·~ 
deaaceordo quo me pareceli haver·ao procedimento (.te pois apr!lciarei &odos ~'s pilotos, -que teem ·r11h•ção; 

•• da bonr.ul_a opposição em relaçllo ao actual gabinete,. ;com o proJecto que se d1scute, com as objecçoea.de 
:. e accideofalmente coquei em ditrerentes poatos da •out•·os honrados senadores. · . ' . . · · ~ ., .. 

proposta·: que se diiCu&e com emendas otf'erecidas · S. Ex~ reSJlol?ndell A~ cnnsid~!raç_ões que tlz sobre a · ; ·/·é~ 
pela .. :iltus&re commi11lo de legislação • Não exami- ,eJ:preasao: Não atüntlto. Eu Já t.Jnb• nado uma ez·· ',:::.,;_._:_~-'.-~----_,_-~.::~··,~:_;;., __ --~_'.;...,~-\: __ ·._.·:,·_~.--_,@;.,_:,_::'J oei• esta ·materia a fundo; e, po•s, mal esper11va 'pliauçilo a este respeito )lu segundo discur~o; que ·/ .. ---·:::~ 
vol~ar li .disCIIuão, tendo jti rellp<mdido ao~ discursos !proferi, que devia satisfazer ao. honrado eeoador, ma• 
qae· proferiram dltrerentes honrados membros desta ;co~o S. Ez. não se achava então, presen·&e. e de110is 
C41n. · · ' · · · · · · · · :veJo faz., r -a d.-.fe:~;a:-dez~sa.-ex,ressio,, eu .nto· in•iil&lrei 
: Ven,bo, portanto, aro~s a~ deba.te_ a chamf!dC? de apesar de estar convenqido :dot -Azac&ictào do que 

wes ·honrados lP-Dadores. da OJIPOilÇao, tão d1stmc ;111Sse, e.m que .nada havia .de _de"'resfieUoso para .. 
ti;Já pela •u• in&elUgeocJa,_, peb sua illpstr!?çio·, e o honrado senador. · . . . . . , . . ' 
pe~ÓI .. ,.. amin~·t~· serviços _ao paiz. e, pois, pódt;J,: '. S. Ez. dt_~Clnrou que essa ezpreiSiio nio fmporea"va 
~~t.diier, mo•&res em, Israel• Ora, se uão ha Hu•·~ ,outra cou11a sf!nio «nio · nJiflrot~o, Pão nclitu-.;_"Nio 
cul• contra d(IUI, .quanto ma_is ®D*~:a .&res; maxime farei mais reftezão alguma e aceito· a- explicição· qúe . 
&rateado-sé de membros tão prestilriosos, rodeados S.-Ex otrereceu. · , . · · .· · .· · ,. · 
do uma aur99~11 de saber é de ~erviços? 0-proprit:~ · Nenbuma intenção tive, Sr. presideote, .de fa.er·~, 
Bercules, comquan&o entre a• suas façanhas contasse ,passa~:. o bonrado senador por vaidoso, _romo ,aqui 
.,.e:Jcer o famo1o Geri()n, quet tinha tres corpos, nàl) ,enuncJOII·Se S. Ex. em defe:~;a do seu nao a~mitto. 
o pOde·fazer peito a peito, foi neces~ario matal-.o de e &ambem não havia da parte de S. Ex. muita raziti· 
IonJ(e-a frecbadas. · dizendo que por estar boje em minoria não podia-se · ;:j 

Eu infeli:~;men&tl nlo me acho em condiçõó's de vêr nesta ezpressão as di11posições, com que se apre· · ·. ·_.- · ~ 
resisdr a cada um de tão .eminentes campêões; não sentaram os persoo/lgens, a que: me referi nesse dis- · ,·: · ;,_.;~;~•· 
posso combater nem com a esperança da gloria, e, _curso, purquanto muitas vezes se tem I'Dcontrado · · .. .- · ' ~.'>!' 
pelo contrario, já me reputo vencido. O que de~ej.. vencidos, que peló habito, que teem de mandar · · ; __ • __ :_.·_-~:_--:;.'.>:-~_·.~·· 
uoicameote ê que ueste grande desc11labro possa ostentam~ .'I me~ma ling-uagem-entre os veni:l'dc>r•·s' . ; 
seru ·desar rtefendE'r alguos dos meus assertas, por não alterando o seu j):ts~ado, -j;tiás comerí·11 uao' .. --1'i. 
que já conto como certo o desastre. • mantendo suas dispo~ições·ao maudo. ' . · ··,;JJJ~ 

. Sr. presit'ente, antes do entrar no exame 'das Assim nós VPmus na hist .. ria antiga Casar, capiu- · · :·~~li~ 
qu.estões rei. tlvas no proj,.cto em ·d•scussão, V. Ex rado pelos corsa·rios da Ciliciu nas aguas do ~ledi- ·:'r'~-
permi&&irá que eu responda ás dilrerentos conside- ten·aneo, aiJ•esenlllr·stJ co_m ~-~ ~esmas disposições, '·'i,;l·: 
raçies que ft:~;eram em relação ao. meu priméiro dis. mandando-sobre os corsa nos, IUtJmando-lhos ordens .. ~;j:~; 

''·\t'iil 
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que elle~ prestavain-.se ~ obedee.er por nimia co~~es
cendencta OU; capncho. S. ~u1z procede11 quas1 da 
mesma manetra quando r.aptivo em Mansourah 
entre os hlarnitas.-;. Não é logo de admi'rár:·:'·que 
aquelles· que estão habituad(lS ao mando, · conio o 

·.nobre senil•kr; que é chere reconhecido do partido 
liberal, procedam dessa ·fórma. . 

quanto não Coa1em da mesma' natureza e alcance, 
suscitarr.m em ·sua reforma os mesmo.sembaraços, e 
basta apontar um, o da a·dmissão dos judeus no. par
lamento, q11estão, pode-se dizer, estatutaria, e entre
tanto por duas vezes a cam~r11 dos lords rejeitou essa 
reforma, e ,só mente na tercJira vez foi que admi.t
tiu·!l. A dis,pqiiçõo conservadora dos ioglezes em· 

· 0-Sa. SJLVBIRA DA·MOTTA:- Ellejádissequeé rei 
. constitucional .. · 

o·sa. MBNDES DE ALMEIDA: -Era natural que na 
occaaião . S. ·Ex~ se esquecesse que tratava com seus 
iguaes, e porisso dissesse "N ao allmitto, não q"ero "• 
em logar.tte outra exprassiio M;< s, como s .. Ex. já de 
clarou que esse não a.dmitto tem a significação de 
não a~;~prov:o, de não aceito, não insistirei mais em 
tal inc1dente e passarei a outro wpico. 

O Sa. NABuco:-E' o que diz Moraes .. 
o Sa. -MB:o<DES DB ALMEIDA: .,.-Lá mesmo em Mo

raes V. Ex acharia a explicação que dei. Tanto .nos 
diccionarios latinos de Qutcn~rat e Freund, como de 
qualquer outro autor, pois a etimologia da pala
vrll é latina e mesmo nos portugnezes, inclusive o 
de Muraes, V. Ex. encontrará Ps~e significação, mais 
n11tur" 1 e mais· propria a meu vê r·. 
. O Sa. NABUC·1:-S6 tenho Mora·,s. ó meu mestre
Eú 11ceito a :ignificação modesta que S. Ex. deu. 

O Sa. MENDES DE ALMEIDA: .:...Disse o nobre sena 
d.jr que eu tambem quiz fazei-o passar por igno· 
rante, porque. sustentei, contra o que S. Ex. dtsse, 
que os inglezes na reforma tau to da sua common Zaw, 
lei commum,como da sua l~gislação estatutaria, pro
cedem da mesma maneira. :S. Ex. disse: aOs ingleze!l, 
quando tratam de reformar a lei commum, são díC· 
flceis; quando tratam de reformar a lei estatut.Sria, 
são Caceis •. » 

O Sa. NABUCO: -São mais faceis. 

O Sa. MENDBS DE ALMEIDA:-F.u o que disse? Foi 
que os intllezes procedem t•nto em uma como em 
outra· reforma do mesmo modo, com a mesma cau
tela: não distinp:uem. 

O Sa. NAnuco:-Esta é a questão. 
. 0 SI\. MBNDBS.Dif ALMEIDA :-E que provas tenha. 

eu para 'isto? S. Ex. disse; se sou ignorante, ~ou 
com taes e taes autores, cuja autoridade invoc,lU. 
·M11s estes autores não contestam ·o que affirmei, até 
porque 11 questão não lnes foi aprflsentada p<:!la mes
ma forma porque elles se en•mcinm. Não ·ha neste 
seculo t:ll.vez senão um ou dous .exem -los de re
CorUJa da c w1mon law, e eu &té' citei dous que pro
priamente não ~e pr•dem reputar C'?mo taes: o bill 
da lndia de 185~ e o da ref,Hma eleitoral. Mas qual 
é a reform~ na Inglaterra, que n:io suscitl grandes 
embaraços pe4ls interesses qut~ offeode? 

O SR. NA.nuco: -V. Ex. está sustentando dous 
c~sos da lei commum. 

O Sn. ~IE:-IDRS DE Ar.MElDA :--Estou cihnd() dous 
casos referidos por Fischel na sua obra- Constitui
ção de lngZilt.erra, como impt•rtando reforma da lei 
enmmum. Agorn podia cit.ar outros muit.os quo, com-

guardar sua legislação. é semelhante á do!l romanos; 
procedem com ·n Jllesma lenlidão, Jutam.muito para 
cbegar á realisação de uma reforma. Portanto, o que 
h11 de contradictorio no que eu disse ? 

O Sa. NABuco :-V. Ex. cooflrma o que eu dias~ 
apresenta dous casos da lei commum, e muitíssimos 
casos da lei e:Statutaria. 

0 Sa. MENDES DB ALMEIDA :-MatJ OS casos da .le
gislação estatutarilt •JUe cit·•,lJara .,assarem,custaram 
muito trabalho. Portanto, o procedimento é o mesmo; 
ou .se trate da refórma· da corum••n la'o ou da legis .. · 
lação estatutaria, nA o ha essa facilidade; V!_.Ex. está, 
portanto,.enganado~ . . .-. · . 

Demais entre os inglezes não ha essa · ditTerenÇa 
•le enmmon l"w e lei estatlltariA 'par:a a reCórma, pnr 
'tu e presentemente segue-se a IIi o systema daqueUes 
·tue dizem que na Inglaterra o parlamento, as cama
ras legislativas são· omnipotentes, estão sempre no 
estat.lo de constituintes; e neste caso. não .é p'ossivcl 
fazer distincção entre lei commum e lei estatu
tat·ia. O parlamento ou o legisládor inglez não diz: 
« ·'gora, vam•1s tratar da rdórma de. uma lei àsta
tutaria, e par 1 esta refórma o pnrlamento del'e des
pender menos esfo1·ços e reduzir o numero doa dis
cursos, e não faz Pr-se tanta opposição; ou quando 
succeda o inverso declarar: u agora vamos tratar da 
refórrua de uma ·disposição da lei commum ".: não; 
os in~~:lezes procedem corn muito ·tento· e cautela 
na reCórma de sua legislação, como os antigos· ro.-
manos procediam. . . · 

o Sa. NABUCO :-Fazem da lei commum,uma reli
gião,_ .não querem reforma l-a; .foi o que eu disse; 
e na lei estdutaria não teem o mesmo escrupulo. . 

0 Sa.' MENDES DE ALMEIDA :-M:as Dão~ é esta a 
questão; tratou se do mudo de proceder dos inglezes 
na reforma de sua legi11lação, iadistinctamente. Eu 
não estou em co•tradicç~o ·sustentando agora o. que 
disse no primeiro discurso. ·. · 

Tratando S. Ex. das incompatibilidndes disse·: 
" Eu· esperava que o nobre sen:~dor pelo Marálibão 
me acompanhasse. " · . . . . · · 

O Sa. 'NABuco :-Qu1nto ri indepeudinicia- '"do po. 
der judiciaria; esta. é que foi a questã~. , · . · 

0 Sa MENDES DE·· ALMEIDA: -Importa a mesma 
r:ousn. porque a incomputibilidade tinha por flm a 
indej>end.,ncia do poder judiciaria, . e era a isto 
que V. Ex. se referia. 

O Sa. NAnuco:- Não era isto; referia-me á in-
dependencia em geral. . · · 

O Sa. MBNDBS ris ALMEIDA: -Mas aceito a rec
tificação. Tratando da ioaependencia do poder ju
dicinrio, . dizia S. Ex. que esperava que eu, o acom
pnnhasse, mas q'ue ao contrario eu sustentara CfUe 

\ . 
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era impos1ivel ·ob&er no Brasil a independencia do 
•poder,Judiciario, porque-osso .poder não sP achava 

' entre; nós· constituiilo de Corma que pudesse ciJnUir 
·.com· essa· .iodepondencia. 

e .. o _poile!!:~ecu.,ti.vo, . o resuUado do voto- da .~aieri• ,, .. : ;\:j,: 
do pada}Qtnt,o0 Jsto é, o poder qu<' faz o mtDlt)elia:. · · ;,. ·r>·; 
ov, ·a9~i':lhzdtadam~~ce, acamara dos c!?mmua1. E~. _'.;: ... ,,·.::·: 
por ilsp quE' o.s. publicista s da quella na~o ,_Cbllmara.:, ' :: .:'·.:.::.' 
poderes poU1Jcos os dependentes .da ~plnlao·~om.t• __ ·,t:::õ'~c?:. 
nant<:~ e variavel, isto é, o po4er legtslattvo e.o'.poclel' .. : ... ·• 
<-Xecutivo E' uma manaira esta· peculiar de apreciar, : \i~;:,;:?::: 
por uma faca os poderes; mas todos, ell< a 'üo:polío.' .. f8;,;~; 
tioo•, e entre nós não podem se!' constd.rd~~ ~e"' _, . '·<·~ 
outra fórma, sendo todo~, como dJz, ~ cona&hliiÇão; . .;:;.:;-'<t>,.·. 
" d~logações da nação e repre:~entando . a. IObe':''·:~ ·.: _::~(1;>: 

·.o SR. N.a.lluc:o : ,..._ Não ·podia·· ser independente 
como V. E:.:."quena, conforme .a constituição. 
. o SI\ .. !\f inioBS DI. ALMIUDA :-Entãó moi&rando eu 

que .O podtlr judiciarJO PãO OStava.' entre UÓS, Stl 
sundo a coosdtulção. na altura qt,~e lhé competia. 
S. Ex. comba&eu-me dizendo que eu tinha pbanta 
1iado_ am. puder judicia rio sem ~exo •• : · ~-

. O SR. N.a.auco.:-Sem nexo, não; som vida de rt: 
lação com os differ'entes poderes. 

o .Sá: Msft.oBs DE ALMEIDA:-.' •• ou Pem vida d .. 
relaçio com os outros poderes, como acaba.' o hon
ra!lo sénador .ag~ra de exprimir-se. Neste ponto 
S. E~. e11tá a1ni.fa engaa;~ado, P.or~u·!l apenas apr.;
se!JteJ alguns !raços do t~oder JUdlcJarJo, segundo 
mmha concepçao, · mas oao podJa, em d1~curso que 
verF!Va sobre up1 projecto que se achava em db
cussao, tratar em detalhe de todas as relllções do 
poder judiciaria com os outros poderes; fallPi disto 
p·•saageiramenttl; não ·tratava moa do poder judi 
c'iafio,. para: organisa 1-o fóra dos limites da consti 
t.dçlo, uutro era o ponto de :vista. . 

Esta accusação; POrtanto, da parte de S. Ex. pa
rece-me qlle não,· é cabida, não tem solido funda-
mento. · ·· · -
. S. Er .. tambem disse, quanto ao facto por mim 
notndo de não se 'ucbar pela constituição o poder 
judiciaria nil mesma ,pasiçãu que o!l outros·poderes. 
que era porque 11quelle poder não era poder politico 
· .() Sa, NABuco:-Nãf> era representante da nação. 

rar11a. » · · · .. · · . : ·. '.,,.,, 
E aqui, Sr. presidente, !labe dizer alguma couáà -::;;:,. 

e~ !'elação a .uma accusa-:;a~.que se Cez ao bonra_d.o. ._:--.Ç_:, .. 
mtotstro ~a JllSti~a por d1zor. S. Ex• q!le o P,Oií_r9 · · :.:··' ·
ll .. nador nao constdenva o proJecto senao.politica:• 
men&e, quando o. projecto devi11 se_ r aprecia_do: peiCi· 
lado jur.dico, e então foi ,.bservado por. outro nobre 
ser1a~or pela mesma provin_çia, que. t:•te projo~to 
.. ra uma lei p_ob.ti~a, tinha um fim pohtJco, que qao 
era sómente JUndtCI>. ' 

O·Sa. NABUCO :-Disse que era politico e ju:ridlcO, 
O SR. MBNDBII.DB ALHBIDA: -V. Ex. tinhá razio~ 

tomando se a politica no sentido lato, e assim tambem' 
comprehe!ldo o Dobre ministro da juatiçe, ma11 n,.óno 
seottdo restrírto, como alfuelle .honrado senador c~n
siderou, isto é, no ponto de· vista politico em relação·. 
ao interesse peculi11r de qualquer partido. Oprojec- . 
to por esta fórora consi1erado não é politico, r.oas 
no sentido .lato é com etfei&o ; não ha lei que não .ieja~ 

.politica, porquanto toda ella,tende ao bom governo. 
ria nação, ainda mesmo .que o projecto seja obra d,e 
um oa.rtido. • . . . -. · . : 

G -Sil. · MBNDBS -DE Ar.MIIIDA :-,Sim,. em. verdade 
disse quA esse poder não • stava na mPsma posição 
que· c)s 011tros, porque não era representante_ da na
ção;· que todos os outros poderes pela nossa consti· 

' tuiç~o eram·delegações da naÇão, eram partes com
ponentes da soberania; e um não podia ser superi•·r 
ao outro'; s; Ex., respondendo-me, disse que.o poder 
judicia rio .estava· nas jlon lições do poder executivo, 
porqua este não era tambem. representante da na
ção. S. Ex, êngana-·se, porque.· quando o artigo da 
constituição refere' se aos ptlderes q.ue são repre· 
sentlintes da n.•ção, diz a assembléa ge'ral; (isto é, o 

Cúmpre o.'ltar que, ainda -considtlrado por esta' -
f.,ce qualquer prOJPCto de lei, organisado po~; .um 
partirJo, sempre exhibe signaes Elo genio, das ten
dencias politi~as, da maoeil'll . de . vê~. do partido 
que n reaLsa, mas es.te <:laracteristico é sómeate poli
tico porfuma face mui limitada' e· pois, qubnt\l menos 
prónunci11da, mais concorrerá para lier a-· medida · 
bem aceita pelo· paiz, porque nãó represeata ·a Jof 
•1ecretuda a victoria de um partido e a 'derrota de ,' 
ouLro. E' por i!!tO C(Uil em uma reforma• da ordem do ' 
projecto que discutimos, esiê · ciaraé&eriatii::o devera 
~esapparecer. ' · . .·· ' . . . 

E foi, Sr. presidente,.dàbaixo dea&e ponto de 'vil&a 
que o honrado mJDistro ap-reciava e des .. j11va que sé: . 
apreciasse este projecto, e nii~ col)f~r!l'e_as v!&tll 
11canhadas _dos partidos no sentido P'?lliJCO restnc~ •. 
5em duv1da.não é neste ponto de v1sta que se deve. 
considersr a doutrina do projecto, e siw nu intere•se 
geral. da nação, e por este prisma a reforma judi
ciaria' que discutimo11, é politica. : · J . 

· .póder legislativo 1 e O Imperador, 'Servindo-se .deaUI 
_expresSão para evitar'dizer poder moderador e poder 
executivo; 'pois, re·presentan lo o Imperador esses 
douli·op .. >deres, não er11 oecelll!ario estar repeti~do 
essas denominações. . .. · . 
· Mas, Sr. presidente, o honrado senador ·pe\a Babia 
diss~nos que o poaer judiciaria não seacbat'acontem
plado ns DJesma.catheguria, porquanto não era poder 
politico. Poder poliLi•;o é de igual sorte o j udichrio, 

. porquÀ, se a politica é scil'ncia de govern.u a nação, 
o, poder judtciario concorre tambem para o mesmo 
fim, e se como os outros faz parte da sober.Pnia de
legllda, como não é poder politico?. Niio é poder po
litico. concedo, no sentido em que o comprebendem 
os inglt>zes, ~orqoanto estes reronhecem acSmente 
por poder pohlioo o que depende da opinill.e domi
nante do dia. Assim consideram o poder legislativo 

o SR. NABUCO:-Os partido• devem ter cm vista o' 
interesse geral da nação no seu modo' de entender; 
uns vão por um caminho, outros por outro. . . 

' 0 SR. MENDES DB ALIIBIDA:- Mas disse S. Ex.· 
'qqe, tendo •eu sustentado q11o o podAr judiciaria no 
nosso paiz não estava orgsnisado de forma a poder 
garantir as liberdAdes publicas, citando ctous exem
plos de paizes, onde o poder judiciaria c;:onteguira 
realisar esto fim, S. Ex. contestou dizendo: nos Es-
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tados-Unidos em ve~d1ide isto .succede, mas, como do 4• l!eculo? 'Ou-no 5e seealo com ·a dol&rufgio do 
eu me tinha rderido tamber.o á Inglaterra... · lmperio do Occidente, reinando Romulo Auguatulo, 

á em 476 i s .. da•1ui se ·deve 1lur a tipnca do nasci-
O Sa. NABuco d úm aparte. manto do B . .ixo Imperio, já se Yê qu,. Júatintano, 

··o Sa. MENDES DE ALMEIDA.:- Reftro-me ao apa cnmeç••ndo a rein•r no principio do~f:!• seculo ~m 
nhado que s~ fez no Jàrttal ao Con·mllrci·• (lê o ex- 625, uãn podi~ proscrever· .aclos do. Ba1xo 1m peno.. • 
tracto <!" Jornal}. E' sobre este ponto que eu tiah8 que ainda, pó•te ~e dizeor,, nã_o, existia,· pois com elle 

·de tratar: · . ex11Ct11mente começava· o Bitlxo lmperiu.· 
Eu nãn disse ·que um Jl!agistrado deixava do ser · Vamos agora 6.s appellaçõ~a ou melhor ãa iaa

indepnndente, vorqul!l ·era nomeado per outro poder, tancias proscriptu · ·pri.r. esse Imperador~-O q~e se 
e .tento que até fiz considerações sobre a nomeação chama·-s~>g•mda instan::Ja ou á:ppellaçlo nao. _enatia . 

"ser feita por um poder e a s11spensãn por outro; de- r1o tempo da Republica Romana, porque o Jionrado . 
ela r ando at.é que, se nào houvesse outro meio pra-. senador sabe, sem t{Uerer remontar-me ,a maiS longe, _ 
tico de'se nomearem m gistrados senão pela fórma que. o direito de JUlgar que tinham-co_ m o seaado 
adoptada nn constituiçãc-. podia·so aceitar. sem dif-. o1 antigos Rei~ _de Roma, ,depl)i'! pel~ revolução 
1lculdade, hoveo'do··outra!l gar.lotias contra os abu contra os Tarqu1n1os passou para os coasules, Com • -
sos do J)nder inves1ido da tal enc.,rgo. · IS reelamaç6es incesuntes da plebe ou povo. ro• 

./1 . 

Nos E•tados-Unidos ha.g•rantias, não ba duvida. mano, postà de llldO a épOCA dos-descemviros.que 
porque am n alto magistrado é oomea•l.o pelo pre· pouro durou, o cons~hdo, foi rarlil~~do eó&re·o 
si 1ente ,fa R publica de ac.:••rdo ou.com cansentl- •ovo e aristocracia romana: mas esta que de todo. 
menro do senado; são dous poderes q•aa concorrem não queria perder a 'intlu•~nc~a nus julgaméiltoi, .._ 
p:ora ~~ta riome•çãu, p•·rque não ha ••utr;:Q meio pra- pnr certo uma das mais valiosas, conseguiu que os 
tico .de.fazel a com vantagem por ditftlrénte fórma; julgamentos criminae.s fosse·m confiados ou fleallsem 
mas aqui em nosso paiz, o que sU•!cede é o 'contra sob a direcção dn.questor e_ as civis ao pre&or. Par4! 
rio; tJ•b s6 poje r faz a nomeação por si. sem oenhu,. este result11do sobrava uma razlo, por, certo mUI 
ma 'fisccJii~açiin de outros, quando nos Estados· Uni·· · 11 ttendivel, a ausencia quaai coast~nt~ d~s. ca~siil"''· 
dos' o alto jD•g.istrado. o juiz importante é proposto 'obrigsdos ao commsndQ dos exerCitos, nessa:.lula 
por. um. poder é a pprovado por outro. Isto, pnrém. >sem treguatt que R orna 'travou com outros pov~a, 
é' questão pari diretto ronstituint•·, se acaso quizes- !especi&lmenta com ~sseu_s Visi~ho~, •. tanto o questor I 
semos organisarum poder judtciario; oeste momento tcomo e pr..,tor sahtram ·a _pnnc1p1o da classe pa• 
ê o<"iosa. porque leg•m hr.bemos. 11 conliltituição.. itricia ou nobre, e· principalmente o pretor, repu· 

M11s contestou-me S Ex. 11•10 na Inglaterra se pra :tado coilega dos consules; fQi- por mui~o tempo UDI· 
. ~i casse em ciefez.1 ela lei fuodamen tBI como nos Es- · ipa u·icio, e como o consul era iqvestido de i~pmum, 
tadus-Unilos, iAtn é, que o poder judiciario na lngla· iisto 6, do poder absoluto complàto, como tóifas as 
terra tive~se a mesm~ força, o mesmo interesse pela :magistraturas r~;~manas, por' isso que cada . uina 
con~tltnição... Í·IIICCionava· como o proprio·soberano'; 'O povo·Jo-

0 SR. NABUCO: ;_ lncumbencia, encargo de ve- 'mano. · · 
lar na cori~tituição. , . Não b11 via, portanto,. Sr. presidente, no dese~pé-
, O .Sil. M~NDIIS D'B 1\LHKIDA:-., •• comutem nos 11h~das·funcçõesdopretor,_maisque_uma fnstan,.la, e . 
E~tados· Unutos. Perdoe-me S. J.•.x .• que antee. rle o etfeito da sentença ou do J.Ul!fado nao se embV~ÇBY4 ·~ 
respon<ter á sua proposição lhe assegure. que não kenão por •lm aieio indirecto denominado irdei'IWIIio, 
ser•!l·capnl! de acc~;~sar a~· Ex de ignorancia, co~n Isto é, .a. parte off~ildid~ no ti~u dijeito. aolicl,tavll o 
aqu1 declareu; s_er1s de tUHiba parte extrema atida ma ipoio de um .futicr1onano da.meama ou.s"penor Cl• · 
referindr>;.trie a um membra'tão illustre desta casa, thegoria do pretor, que tinha.'tambem o 'impllf'iqm, e 
como é o nnbre ~ena dor ; porém r•e~tas quPstões dt~~ este por virtude do seu "eto não conseatill! que 11 ·aea-
f .. clo eu cre_io que o honrado senador póde. eng~nar t" nça "o.~ ju gado se P,xecul!lsse. Mu .. o iiDpl(l~ar. o. 
se, como, qualquer mortal; trata se da legtsloçao d.. :.uxilio de outro funccin11ano ou mafPslr~do. magu · 
outro p11iz, e é natural que algum' vez o bonradn tratum , ppell·•re, não era a appellação ao solterinio,. 
membro •e engane. S. ~x. em um dos seus discur- ao povo, cuja expressão jurídica era prot1o'cGUn, dia:.. 
!:lOS deEtil sessão hl'l!bem R~S disse, _fallando dos tri- &inCÇãO que conr!•ndiU-10 depDfs que _OS Í~per~~·f:?~S 
buna es . de segunda ursto neta cullect1 v a, ·que Côra Jus ai eH nçil ra m reu nu em 8Uas pessoas todo.' o •mper•um; . 
tio ia no quem ·instituíra 38 dUHS inst.ancias, porqu,. bem que a principio, o regimen Imperial consagr!I&Be 
as tres que exisliam provinham .:o Batxo~lmperio; além d.J appellação &nt~rceBSio,' a verdadeira áppel~ 
S. Ex. enganou-se completAmente. . Jação como boje C«;'nbPce,~os prot~ocatio, · constl· 

O Sa. NA:auco:-Tenhe autoridade para isto. tutndo·novo grilo de mstanc1a resular. 
O SJ_l MBNDIIS nK AtMBlD<~. : - E•n pr.imeiro loiJar, Assim, Sr. presidente, para embaraçu a sent~nça 

não set como V. Ex. comprehende o Duro Imperw; do pretor butava o veto de out~. protor, ou aanda 
ha diversas opmiões .quanto á época. em que teve o do t~ibuoo do povo •. e. em Roma, !JUI(~entaado 111 
princi1•io t'bsa notavA} situa_ção do Estado Romano.; m•cess1da•tes .da .admmutração da JUitiÇII, croou-ae. 
quando, pois, seguudo, S. Ex. começa o Baixo ao lado do pr1metro P,retor, que se ~eno'!linou ,r. 
lmperio? . . . 6.7no,. o pretor peregr•no: est~ com JUn&di!'ÇI· · fóra 

No reinado .de Constantino om ·312. ou oo fim do !ie Rum• e o !lutro dentro da Cldad!' da t~ros. · Maa ·o 
roiuado de Theodosio. o grande em ags, já no fim pretorparegnnotambem eftl RomaJulcava as cau.-s 
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doeel&raapfrol e percorria a' l&alia, ~dfll!nll&"3,·jo ,,O S •• NA!.IJCI) :_Eltoudocu...-alado.,. , ... ,.,. 
justiça em qUlJlquer· crdada on,le pou':· " • J 'lU'J (, O SR. MS1'fDSI Da.AL •• IDA;-B,i poden.1."JaYo- . 
cel'[o.-équ6'da decisàt) dopre&or. não lI/IVO iI> ... '.- cu Udlll aü&oridade;leV. Es. perIDUte~:. de';8errilf.~ 
çlo~Dio· e~iltiao que chamamoil segunda in8tllncl8; d,rfllto a:'miniaCra.ã"o raÍtlcaJlo; alii '18 aia ,_,~.", . 
liaVla ti '''''''"".io,· a·. interposição dn veto pu .. .im- dadequ9.Jlistiniano eltabeleceu :om·limite A ... ppe-
pedir quo' fosse reli ;rciJicaCa adecisno de um m1lJis- laçóAI fixando em 'rel,o ollmero,dal iall .... d .... tla ... 
irado pelo acto de outro., clarando que aquAlle ,que liyelselido,ooaife"D~ 

Foi 110 tempo dOI lmJlf,lradores:'Sr. prpsidentd; por tres s'int8nça8 ou docil6es coorórm~'ni I.·.podl~ 
flUe, 'como jAnotei, cumeçilralP as-appellações c,?n- mafs ,a ppella,. SE' V. 'Ex;'.não. '!eeita a· miDlla~e: 
forme as que pretentemente cOflbecemos. O prJl1' clara~o, invoco' em meuau:lIUoe .. a aOlorid.a." 
cipa ou Cela r reuniu em, SUII mão toda a soberania quo julgo nio peie,' recuIsr-te. .' ,,' '!~"'. 
absoluta do· ,;c,yo<,#omsoo, to"o o ''''per':".",. do PermUta agora V. Ex.~ Sr. prelidente, 41u ..... 
coÍlllul, do censor. !f0pre&ortdo'qu.es~r •. d,? trj· mine n queslão da InKllIte~t. 'aprecljft ,pai\:). ao"" 
huno. como poot18caiio; era o pumelro,Jul~ do senador pE'la Babia, vilto crue é I8mpre o .!telDpIo 
Ela.do' e delegeva lua Jurlsdicção tio ampla li JUlze" ,testa na,çlo iayocad(l pur S. Ex 'OS;EacadOll, Unido,. 
ou,legadol qu') (unccionava:n em tão vasto terri- nllo obstante lua iOlJependenc!ta. aoeitaram ,a., CIO"'~ 
tor~')' D81ses juizes.(l~gat,) •. dos .pretores. que j!Jl- "'0" '''fD e 'oda alegislaçio inICiei!'; 8Itay-:"'·., 
gavi'm, .houve necessid,dade app~lIar pllra o prJn ella ha IJUuados. ,.E poril.e, Sr. presidente, qu.DdO 
cipeG;: f;esar,(aculdade 'que nio havia na época da se levlnta'ram contra o' Inglatena" ·:fuadlra .... ' 

- ReJu,DJicl. . .. '. . ' no direito inglezpua jUlltiflcarslUlreYolta,()u.J"u~· 
. Mas quandoFe féz IlIto' Durante iI opoca d08tencia ao parlsmento". porque V.Es. , •• beque',e. - , 
primeiroll'lrriperad.ores, regularisando'ie esta ma~ria ;omnipoten'lla psrl'amentardeBlakstone .:de1"08' . 
00 tempo de Adriano em 117, quando se organJSOU :que fizeram a reyoluçáo de 1716;, quandolDudanlD' 
e rubJicolI. por meio de um 80Iemne Senat". CO/l.- 'o praso du seuõel do. parlameato d. cV.('Il-rIl:I8.tO' ,
.ulto o Blliéto perpetuo cbamllda de Salv&" luZi ,no, 'anno., .ão era de re DJO ta 'da ta •. 6 Ielllpre!recoDb~ 
aotavel juriaconaulfo daépooa 'que Ceta compilação :cida naquelle paiz ; póde-18 di1.erqu." wyeo1'igedt 
f)u~.solid"Ção de &Odos ~8 edicto9 fios P1'!'tor~_s, 'depois daqueUa revolução. ou d,i de, 1688.·' " ,- : 
«Iue 1mbam malll reDome e Importancu; fOI.então . Esta doutrina não ora,em veJld.rde,pt)r·I,odo',88~ 
'lua se-CodiOcoutquo. S8 furmou. poJe se dizer, o'ralu.eote admiuida; eni!o' er;1 na An.eric3; : do . 
primeiro dl,osto fias leiS romarIas. ·Norte. A revoJuçlo americsDaapoia"."eaI18.e IlIlio 
. Ora~ne81,e,id~rVa'1I0 qllll vae do reinado de Adria-. 'dllmeDto. Sir Edward Cote, mUi iIo .. v~1 juriaoOD
no 'ao de JU8tloiano apparecerllm multlpllcúdas : ulto do secolo XVII. com outrol, ,müilil' YH" 
appellações.. - . j'RlIstell&"u. que aio exi~'i~ e." omnip.»tenciado pIIrJ. 

·OSit. N.\BUCO :--Eàtamos conformes, - ,.Iamento JOd1az,: e al1'8 es~ doU&na. c0f!14JÇoU'," 
de'lpontarno relDadode lIennquel 'J.f.; ,deIlOJ."ot.;.n. 

~ ~.Il. ~MBl'I'DBS ,D •. AL.BIDA.: - Mas não é . esto 'deseavólvendo com varia fortuna até qua BIIlJi; .. toae 
lacto pr.ilucto do 8al1:0 Imperlu... 'no .eculo XVJUs8us.&eDtou eéea.eswu"iinr41·I\.'_ 

O SIl. N.uluco :~Eu Ilitei a loi de 1 ustiniano. 'ao seu ~paiz. dando-lhe 'a ,força: que lioie ·'em •. i'(li 
O . M··· .. ~ d'· :abrigado nes&< omnipcl&eocl .. qt!e' o parJamento .. bri-
. ,SR. Bl'fDS~ D.B.AL~BIDA .. :-.. quen l1.el que 'taDnlO.l quiz impôr 'tasas DOS Estlldol·Uaidolln·bl .. 

101 i1ul'ante o primitIVo ImperI') que as IiJlpellRç~es :tranllmente; e V •. Ez, Sr;'pr.eÍlidente.'ba'de'lIIber. 
aJlp,!receram ~ se 'le~ea,olv9rnm e!D gr.1nde cÓl!la., ~"Íl rallistaooia que fez" -tll.'Pracedlmsnto.n,ta..".. 

, !DlISlme depOIS do .r_fllUIH~O . ~e . fi drl~no; a .Iél'ntiin~ : Rome Toocka, quando abriu 'umsrsubacripçl.~... -: 
111 to.. é,~n&es do_reglm~n Imrarlal. nao.havld appel : Inglaterra , dp.pms ;desse celf'bre combate.:d& LiJo.l ' 
la,çoes. :A creaça , do, prer~ltll d ,) preto riO ". ' 'xinglon, 1niciati"ll '/lngrenta da -revoluçlo ,meri" 

Q,~R. NAlIt'CO: - O que é certo é que fOI Jusll' :oan •• em favor das viuvas e 0I!phãosdol.8u"'Cf'm., 
. nhno quo reduziua. dU8ll. 'patri .. ta8 americ~nos m,orrOI, que,tinbam comb.nidc)1 

O SR. MBl'fDIS DI ~L.IIJ,)A: - V. Ex, eslÁ enga- 'emdefeza ~e-su. :le(JiII/lçlo,cumpriádllael!,dever;~ 
nndo; Coi Justioiftno que limitou a tre~ o lJumtlro 'com~ bons loglo~es. '_ " .': '.' :~:: c·, 
dllll iDs&ancias. isto mesmo leio no codigo, que pouco , Por&anto ,!lIsa dGlItrina D.o·é ~ou'nna aC!lltlflJe-: 
mais ou mellos diz: .. Ll)go que sobre um ponto :ralmente. Ed~ardo Coke, 00100:1' ob.ervol.,.aulteno.: 
houyertres senlenças, Dão se podari mais appellar..,ava o cODt/ano, declllrando quoaafma do ,pa,la-

.. , mento estavas Magna ctJrta: e comtudo 'o' m_Im.o. 
O SIl. ,N.\BUCO:-Eu 1'111l1 a leI. :EduartJo Cok~ patrocirl/lViI a doulrina'de'Cfuo'o"par-:' 
O ,SIl. MBl'fDIS DE ALIIBlnA -: - P0880 ,tambem ci- 'I .. mento er.. omnipotento como poder J Ildictli rio.: 

tal:.; se V. Ex. quizor. bein quo Ílgora"não a traga, lia 111m na sua H.st"riIJ "onsWucionIJ' fica "'9'(1-
textualmenle cooiada do proprio oodigo. tenbo em 'terrfJsustenl.1l nelltaparte o contrario"-at.ell:'lrsnito,, ' 
cua, o Cor"ul ./UrlB. mlls não o consultei. porqlle que acima da omnipotencia judiciaria do IIl1rlalDeD-' 
não julguei tratar aqui de sem61h8nle questão. to estavlI o direito natural; 'a razão. a lUoral. ete. 

Porlltnto. as duas inslancias nâo são obrll de Justi· Chamo.portantofa at,lon9iu dll nobre seuador "ela 
DiaDo, I\lal' isto é pouco importante para d que' aqui 8"b'a para quo 5. Ex. veja que exi.tem dUM' opi
discutimos; quero sómente mostrar 'que em queslôeslllões cODlrariasnão só quanto '! 'omaipote(!cla' JU
de.f4lclo póde-se errar. 8eIl)'.que :jurisconsultos da diCiit.rill, oomo qoaqto!-Ioplativa d" ~l'htD:l'lItQ 
ordem do Dobre 8enador o Sr. Nab.uco. • . . ,inrlez. . 
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O. americanos, Sr. preiidente,' bateram·se pelo em Runnemede,chamou'anella occasião p ,.lill
'Verdad'eiro direito inglez, negando e contestando essa -nentllm;, Po"lantofoi opoder,judiciario quemcon~ 
.utoridad~ extraord~n.r!a ao parlamento da' me· qUlstou na In~laterra, as liberdedeli ,publicaI; roi 
tropole. ' ,,", "ellequf:!aodepoissefeztarobem'poderlt>gi8Iatlvocom 
, Asorl! vou mostrar ao bonrado FeDador pela B,,: li! .~Ilhelenéia dos CO,JlllDuns que posteriormente COD' 
hia, o que lIe estabeleceu D08 E~tltdos-Uuidos em ,tituil'am .camara' separada. Seguindu-se ,a luta ,das , 
materia jUdicisria; nlo era no Cundo uma innova- .Iuas Rosas vieram a' soft'rermuito a. liberdadel,do ' 
çlo, e li razão porque se creOI1 o tribunal ... upremo, povo inglez. e ainda mais ao depois nu tempados 
paralustentação da constituição, era porque conti· ('udors, que al,iás exereeràm o seu despC)tismo,Ii'p~ia-

, nueva,e nlo alterava a antigà norma dos tribunaes dos nos parlamentos.· " 
ioglezes, de Cl,ue derão assigoalado exemplo os Os monarchas inglezes dessa dyn/lStia,Sr: pre· 
membros da, CluNllre,ii, 'que obtiveram a mag-na sidente, tinha m interesse em assegurar o seu do-
cllrto do-Rei loio Sem Terra. ,minio f,zendo sanccionar todas as suas preleiJções , 
" V. Ex;, Sr. 'presidente, I18be que,anLes da invasão ainjll as mais insensatas' pelo parlarllento, e se jtll~ 
e triumpbo de Guilherme o Conquistador com seus gou jUlltiftcada e legitima a legislaçãO promulgaifà' 
normandos, havia entre OI saxões a chamada W';t- em t •• 1 époc~, e tanto qne Guilherme Paloy, um,d'o8 tMa, ... otó que era a aSlembléa da nação, conhecida mais notaveis juriSCOnsultos inglpzes, 8ustenta ',qüe 
tll!'lIem por m-.qRa aulll regia, já na época da COo' não havia n~d/l de incunstitucionel no.procedimento 
qUlstll nurmllnda" ou como outros .querem por tl3 Henrique VIII; porque todll! as autorisaçõe. 'que 
effeito dena conqui8ta, onde havb {loder legislativo, lne deu O pJrlamento nossa oC.J8s1ão eram,' '1eil do 
-reunido ao executívo e ao.judiciarJo. Guilherme o. Reino e bem acellas porque o parlamento despiu,se, 
Conqui8tador, tomando r.onta. da IDgI~terra e que- do d'reito ,jE) fazer leis,autorisando o,, ReLa ;deere" 
rendo evitar os perisos pllra o seu domínio dessa tal-'l!, . t):;' 
grande 8SlIembléa, qne se reunia tres vezes no U _11' ,~_ ,AV'A ,o :-Como em nOHSO plliz 
aailo, ~lo Natal, pela Paschos e pelo Espirito U SR. MEND"S DE ALMEIDA :-Mcls. se na-o fosse,' 
Santo.' Qbrigado como estava a cumprir as leis de 
Eduardo u Confessor, dividiu·ano interesse de sua Sr. pNsldeÍlt~, o poder judiciario. que fezessa,grande 
polUlca em differentes corporações: o conselho conquista du stlculo X UI, onde estariam' as liber
do Rei, composto' dos grandes Cunccionarioll da Co. dadei do p. VCJ inglez T I'ortanto, eu dizia muito bem 
r3a, que tambem exerciaattribuições judiciarias, a que ua J" :"',. it o o d"l' j'ldicinrio,,Íst) é, o 'parla
c,uriG'r~g'a, aactual camara dos lurds, tribunal ju-, 'ment,. CIIt'ifl. ·~!I'.J G ... ~c,.lo XliI. que hoje se 
dieiario' da mais alta importancia, além do que hcje chllm) camara áos ior",,' ,u" ainda é o primeiro 
aeehama o tribunal do banco da Rainba, o tribll- tr'lwn.:Jl da l' glatel'l''' ••• 
Dal do thelouro cbamado do echequer ou xadrez, O SR NABf1CO :-Mas não 'é 'primeiro llóder na 
odolprocel80s,commuDs, e outros em épocas menos Inglaterra.' , 

re~o:rimeira corporáção ou conselbo ordinario do . O SR. MENDBS DE AiJlBJDA:,-Digo bem:, quo é o 
Rei, taJllbem se cbamava Cltdll ,.egia, que era 1\ rtlunião primeiro ••. , ..'. .,', 
de todos os conselhlliros do Rei, grandes officiaes dR O SR. NABueo:-E' a cam~ra dQsc6mmuns, 
Corôa, era o tribuoal ordinariamente mais politico e O SR, MENDBS DR ALMEID~:-Estí se tratando do, 

I administrativo que judicialio; mas o principal tri- ,poderjudiciario. ainJa hl'je ,a l'amHrados lords.é a 
bunaldo· paiz e o que se ficou chamando cur';" alta repr/.'sentação do poder judiciario da Inglaterra~ 
""gia, postariormente, teve o nome d~ parlamento, porque deU a depende a dE,lcisãO das grandt'sques
Ora eSla cu,.iCl,q.ue s6 estava encarregada do direito tõesó porque para .essc ,tl'lbuoal p6de-~,e appeUn.r 
de julgar e não legislava e que se tClrnou. defensora quando se quer' sustentar as enprmes despezas de 
da cOI18tituiçlo ingleza antiga. as leis de Eduardo o uma pf'pellação; em lá cbegando umaappelllÍção, o 
Confellor: e outras, foi 11 que concorr~u para exigir Il"rlaroeoto, ou mais restrit:tamentea caDÍal'ndos' 
de l'oãoSemTerra a magRa carla; pOIS a outra cor· lotrds, ,póde fa:lier do braro,co preto e do, prtlto branco 
'Poração, aula ""gi' tambem composta, de granlQs sem nenhum obstaeulo. " , 
barOAs' e'de altos funcei.lnarios da I,;ClrÔa, o conse-
lho doRei,ellsa nada fez senão. como auxiliar da O SI\. F. OC'rAVIANO: - Ha sempre alguem. 
realeza;; lIus'entando as prerogativas álinaçã.. O SR. MBNDES DB i\LIttIBIDA': - E'o nAo quererem' 
aqueUa que eatava' encarregada da funcçlo de jui· fll7er isso. ,,', ' , 
Raf, e que é hoje a camara alta ingleza ou dos OSR, F. OCTAVIANO:- E' a opinilo publicà.' 
lordl, . _ O S1\, MENDES D'B ALMBIDA : - O párlarnento ano 

Foi este &ribunaljudiciario encarre/irado de applicar nuUa inteiramente todlls as outras jurisdicçõeil. A, 
, 8sJeis do paiz, de .,dminiltrar ju~tiça. de julgar em pro.prill reoleza não poderia embaraçaI-a, o poder 

summa, quem reconquistou as liberdades do povo do Rei é puramente Ilominal, como diz o actnal 
inglez nas IlItall' com loao Sem Terr.J. e que chamou-se condo Russel na sua obra sobre a cons~ituição in, _ 
depois parlnmento à maneir/l do quesuccedia em gleza. ' 
França, onde os grandes tribunaes reaes encarrega, 051\, lc'. OCTAVIANO:"":' A questão não é estll" 
doa de Julgnr chamav, m-se parlamento8; tanto as· 
sim que o filho de João,sem Terra, Henrique lU, O SI\. MENDES DE ALIIEIDA -:-Portanto, e é o que 
quando reuniu pela primeira vez em 1248 essa cuda sustento. o poder·jndiciario tem sido sempre o man 

.' 
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teoedor·dasliberdad8a,publicas9 tanto na Iogle&erra 'Dista. examinar .. ~ c.,..a&i.&oi~o .~.e. $1U;::.POY!I•• o 
como nos E1tados-Uniílos. 'ls.to reconJiece não· so romano inglez. e ame~iliUIO .P~tr~· ~:::~GBa(a;,tjlle 
Fiscbel na aua . obra sobre a con11tituição de IngJ.a . ·resulto;/o, e . tambem P.f;!lO "l~udo. qu'e· aqu]'J ,floO)~ 
terra. ~o mo Story no seu ·imf)ortante commontario á dia& estamos f'a.zf;!ndo do .que ~e {'lllla·em·nolll·.~~; · 
constituição doa Estados· Unidos, onde diz que a le- A.ann.ullação do\ poderJudlcJarlo é 11ma .verdadeira 
gislação ·que.a este re11peito se .promulgava no seu calamidade. · . · · · ·· · "' 'F'" · ;. . :• < (;: 
pafz niio era innovação,'mU·a quecseus,lln&epA8811• . · · · · · .. · · . . : ,,.: ! ·'·<~Í~r'-"':·< 
dós·trouJ:eram da 'Inglaterrn em sua emigraçlo pa~a . O SR. NABuco .=-.-O ::que co~~hae:V •. k;4e ~elo.· 

. a Amarica. _ . • . 11so!. -. . · · , : :··::.··· :·: .: ;;,,,.,. >J!; .;•·: 

o s". NÁBUCO :-Mils que não é boje a da Ingla- o SR. MRNDBS DB AJ:nlDA : -.EI&ou ,.,ru&aadô:.o: 
terra. alli 0 poder judie. ia~io julga a lei.. que V. Ex. disse, susten&ando •que o· 'podera:: · 

• melhor defende H• conltitui~ea.e-.elll .. que .. ~ e 
O SR. MENDES DB ALHBJDA :-Não. julga a lei em depositar plena. conftan.ça -~io é·.o poder odua. o d• 

lngla&erra, porq11e para isto ba uma raziio .bem · ·- 1 d d" a 11 i d 
Clara, que.não destróe o direito,·· curropre attender ao oplnJI!O ·· moy~ · '! ra, 11!!11\ ,«JIIe. e._que •. D o~a .o .- propriamente pobtlco, .. nao. vuendo·deaN· opfafiol 
modo .porqu~ na. Inglaterra a lei é feita: o poder tem mais iatereise em .garantir. a lei quelbe deu' 

• jlldiciario abi.e~»tá ligado ao poder 'legislativo, por vida, e melhor assegura essa garantia. porqUe a aua . 
tanto se nenhuma lei. é adoptada 11em a votação do missão· é vigiar ·a f;iel execução dessa lei. :: .. -.~ • . · 
parlamento, como é qqe depois o mesmo pads.meoto. 
ou ainda acamara dos lords, póde yirat.acar essa lei · o-SR. ZACARru:-Qual~é o poder? .. . : .. : .. .•. 
como inconsti&ucional? Seria o cumulo de absurdo: · ·· · · ·- · 

Nos ~dos Unidos, porém, nào se davam as O SR. MÉKDBS DE ALIIBID.- :'":"O 'poder jiliUCiaiio~:' 
mesmas cotidições d.1 Inglaterra, e foi po:- isso que é este o DOcJer que màis eWcaJmente póde ~&lar 
lá .tratoq se de ,precaver este defeitó do mecbanbmo .a defeza ila constituição ; .. é este ... que ,;póde ·.éll~ei 
politico ioglez, porque, como bt~m nota ·Montesquieu aos povos : •Não tendes obrigação d!l obedecer •: "ta · 

.no Espirtto das. Leis, quando o poder judici<~rio se lei, ou a lei que se esU fazendo ou ne promulj(•r
acba ligado com. o poder Jegislativo,corre~se o risco se não es.tá da ·coaformidade coai . a . ~onstftafglo;» 
do arbitraria. como tem acontecido na Inglaterra. 0 · N 1 p6 i ·1 · 
Con'orme diz su11 historia, a reco11becetn os escripto- · SR. ABUCO =~. sto não se;· . !le ,azer. na· '~ • '' glaterra •. . · . ' · · · · · ·· res inglezes e americanos. de bOa nota, e quandos" . , ... . · .. ,.,· ...... _; 
acha, lig11do com . o poder executivo h a tambem o o SR. MÉNoBs DE ALIIEII!A :-E' po~ue~ 'ooÍDo ·.jt · 
risco.da OJiprePsão, como succede aqui. e em outros notámos, 0 Darlamento é ~er judiciario··e éca..
paizes, onde o poder judiciario é nominal e os,jui;. bemlegislatívo; e ~ote v~ :EJ:., que: ali lac .. ._iTa. 
zcs dependente'~. "' · tantll se reconhece o valor do poder•judiC!iarfo •··~ 

O SR. SILvBmA DA MoTTA:-Apoiado. legitimidade de sua interfereocia.Jieltel:oaiN,•'~• 
.. o;sa:.. Ms~DBs DB ALIIIBIDA: -Aq;ui. 0 p~der j_udi- neohu!D ministro vae apresentar aJgqm·,projeoto de 

Clar•o estáltgado ao poder execquvo;. noo é uvre; lei li dlSCUIIIio·das camaras, aem primeiro-coaiultar 
pód~._se dizer que não ba poder judiciario, ·e.é pre- seus'jurisconsultos. . ... · · . · .. ·· ::·, ·~,.·:;·:;;·,··;· 
cie;o ser claro ,não obstante o que el!tá escripto n~ o Sa. ZAC:Aaus.-E' oUÜ'a co1111 ; ... ,,,.,,Li,.-, 
cons~ituiçilo. . . · · . . . · . 

' Na: Inglaterra1.o poder judiciario tem: s.ido arbi~ o SR. MBN'oss. DB ALIIBIDA :-Porque. ne~tazer 
traria, é Cacto que bem o.rovela o ex11me da sua bis- isso? · . ·· ..• ·. · · · ·••· ·,: ·;·: • ~·::•< •~ 
. &o da;- porqut> T _..,orque a ~li ••s~H poder está ligado ·. O. SR. NABV,co: ~.Nem tOdos .ês úefíc»c.iéiíJ~~~;:. · 
com i> ~~~MisletlVo, princ•palmente com a. ca•nara ru~s vão á cama~•. d!J&.)ords,;,~o ~e~a..aea~.9:1 

, aha,. ma• :oo11Est~odus· UniJos- fanccic:inl!. perfeita: <!UJO numero é muno bm~tado~ ... , < .. :, .. 1 ,; . \ ,~,,:;;; 
· mente como uncciooava na lngla.terra sob o re- O SR. Mru!fDBS: DB ALMBJDA.: -.Na:Iarktena . .aió)i 
,gimen.da antiga constituição, que a curia regas era possível .chegar-seao.mesmo resul&ado,dul-~taékw 
sómente. tribunal de justiça.· Nos Estados-Uni· Uofdos, já o dis.se, .porqu~ Ji. o. poder· judiciario .. e 
dos o poder. judaciario não e e não póde ser arbi u poder lesislauvo estàu ligados: a·camara;dot Iom, 
&rario; por~ueT Porqut3 não esta sujtlito á opintão que é o mais alto &ribunal ,do .Beiao, de•41e .. q'ue,er•· 
movei do d1a .como o poder· .JegislatJvo, e o pode. chamada curia regi•, tem funcções legillaUvas e.ju• 
executivo; é ob1·igad'! a med~lar suas fACÇÕes P.Or leis ·•iciarias; então já sf! vê que,. tendo. clla ,aceitado. a 
qu& não Caz, naturalmente na o tem 1otluenc1a po- I• i pelo seu vpro, com~> é que ba de atacar .. · por· 
dero~a que o domine, então róde apreciar conve· inconstitucional 'l Não !be. últs o .direito m·II·Dio 
nientemente se a lei votada pelo poder legislativo é pótte exercel·o, porque na lei promulgada acha-se 

. ou aão constitucional • .Esta é a questão. tmplicitamente sua approvação. . .. . ,.. . . 
O SR. Nuuco: - Est3 confusão se daria na In- O SR. NABuco: -0 poder judiciarfo é só a·caalua ' 

. glaterra se 11 camara dos lords só exercesse o poder dos lords T Raríssimos são os negocio( que· IA vlo. 
legislativo. · 0 SR. MBNDBS DE ALHEIO.\ :_;Segurainea&e os &ii• 

O Sa. MBNoss DE ALMBIPA :-Por conseguinte este bunaes inferiores não podem desEtmpeubar essa 
poder tem para mim .grande importancia. Não é e missão, porque não estão na altura da <!am~ra ·dos \· . 

... nunca deve .w;ir um poJar nuUo. lords. 
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' o Sa. P. "OCTA.Vl.ll'IO :-:-Te~ feito; reeo~e-18 da . Nea&ã parle, Sr.· preaideDle, a:iojUiliça aupaeo$& 
qiael&io Wilk~l.; declarar~~ .que _01. man~dqs de jde força. po ... ue o miniatel'io·~>.ctual Dlo .e1tav• obri

. · · · ti& te es o nao acei igado a acehar tod .,. 11 dout.rinaa quo foram defen
pJislo se~ no,me eram lDCC)DI uc 01 ~ [didaa pelo·mtniater;o de 16 de Julbo, IObrti&Udo em 
laro_~msa·. · .. ,· -o•s DB~ A. L .. B· 10 •. ~.~ . .,, as••'m .que 001 :ponto• de, detalhe, porque nu fuado:a reforma foi 

u .. .. ... "" !aceita e &Uitentada. Jlas, se 18 quer· eat.abeleeer um 
'Estados· Unidos e na Suil8a 88 faz. E&Sil missão .é do ieome sobrJ) a reaponlabilidade do miDÍiterio, vê~ 
niaia ele .. do tribllllll dll, puiz. Por consegmnte, :8e ba que é um trabalho 18m fruto, porq11aato elle 
~r. preaid81lte, o aobn teoador pela. Bah!a n.a.o teve i não é responaavel· pelo que fe, o 16 de J.ulbo,. poit! 
razão CIIMDdo fez a aepar!I~O da lt~g~Jaçao mfleza isómente e1tá obrigado pelo• sefa!l actos,, e :veioJ••l· 
CODU'I pondo-A A.America~,. :ment8 executar o q11e promettell.na faR~ do tbrooo;_ 
.. O ·Sa. N4Buco:-Teve toda a razio_ : tlldo q11anto, ;.sobre isto ~ãoha. ,e nen1 póde haver ,dllVJd~ séria.~· · 

V. Ex: disse conclue-a meu favor. . : _ O flll8 dl8se, &r. prealdeute, I) mtnlllteno .. a·f•ll• 
o. sa· · lllal'IDBS .o• ALKBlD-' :-0 que eu quiz moa- 1do tlirono e que o f!Otlroi ~!lador allega g.ue tinb~ , , 

·' · • · · · · · d · d" · · · foh jfaltado? O que elle dtsae aqulBe acha: ( f.l) lra~ fo1 : pr.u .. eiro q~e o pu ar Jll lCiarlo era e 1 a , 11 E' rec_.!?nbe,.~a a necessidade de refQI'mÚ' a le- · 
sic1o o dereu~or da a liberdades na .lnglatena · · ·. gislaçilo jutticiar1a, provendo A recta adminiltraçlo 

o Sa. NABuco:-Não como nos:Estadoa-Un1do~. )da justiça e protegendo o-.·direi&aa-iodJnduaea con-
.L. . ;trc1 11uaesquer exeesaoa e a'hllsos. . . · . 

O Sa. MBNDBII '& ALHBID•:-. • e que essa ~uU· , Neste 1ntllito constit11i'r a autoridade Julradora ., 
trina de i u ·gara l~i pass!lu para os E_stados- U "1!1°~· 

1
·com melhores conáições de capacidade; estremar • 

..- (IDde,&e'.l :J do-seus defeitos q~te b. av1_1t·- n~ .co~s~I&Ul· ,acção da policia, reduzid!l á1 attr~buiçõea de eu z; 
çió- .:ln8·• l·•· de e·tar ligado o poder JUdtctano com i peculiar serviço; restringir a prieao aos casos de 

. o poder·- egia\ativo os separa~am, confia.rado-se ao (in·teclinavel necessidade; facilitar as danças e re:-
tribun.d ~;~premo da Confederaçao aquel!e tmp<~rtan- icuraos, especu1lmente a tutelar garantia d" habeqa-

··te 'OIIt'. · rso. Mas passemo!' 11 outras qu_est6es. icorp,.8 , aã!l medidas a\tamen~ reclamad111. · 
Tu.t~ildo deste p'rojecto disse o honrado se i se 8 vutudo das • leis· ma11 assenta na sua boa 

nad"r pela Bahia, a quem resppodo •. que essa /execução do que nas medi•taa preventivas do le1i1; 
ulo era a reforma que o p~rt:do hber~.l pre-. ;lador eate conceito applica-se com maior funda- · 
t.endia . ne :'n tambem a refo.J·ma que o J!BIZ d_e- : meni~ ás que regulam o ex: rcicíu do. llireito- filei· 
seja .. Te~do e!J ~contesta•to .e~~e as,se•to. ~IJ) relaçao tor11l. Sendo, porém, a verda•le dai eleiçõaa a ballf!· 
a uma d1spos1çao do, proJecto e!Jl. iliscussao, e. sob r~ 1e .todo ó nosso ayst~.>ma politico, cumpre q11e a ·lea 
tudo r. epeli•_. do o que .. . ·a upp-osJçao, . P. elo orgao de. resjruarde o mais possível a ltsgitima· espa·e11aio do 
S. Ex .• ~tnha dito que. eattva d1sposta. a ac_ompa~har voto nacionsl coarctando os abuso• q11e a pratica 
o. mioil&erio nas. llliS reformas, . não d1ssa, como tem demonsU'~dÕ. » · · , . , 
S. ·EJ:, .. .-ae. a~~Ulll, q11e es!l~ apo1o era em tu~~ e Ora, u ministerio não de,st•mpeahou es,te comp~o· 
por , t~ado. ·~u ,1111se 91!e b~~1.11, da parte da oppoSJ@o misso com o projecto em d1acuasão? Desempealío11; 
as melhores tlispostçoes em favor das refo}"~4s qut~ Joeo nada auwr1sava o honrado . sen•dor nem ao•· 
o go!erno tinha de •Jireaenbr, e a opposJÇ!I-0 para seus digno& çollegos e compa~beiroa para di:ie~m· 
esq .. m. var-ae .•. o cltmprJJD. ento._d.• promes. sa ve1o ar~u- que o. mínisterio faltou ao promeuido ua falia do· 
~Of1UD~ .contrapo_ndo o: proJecto d~ olltra. c~mara tbrono, não; o mioisteno sustentou o que dilll!,· ~ 
e o proJecto apresuotlldo em 1862 do Sr. S1n1mbt1, apresentaodo s11as·idéas" elforçou->e por sua reab-
ao que ora sustenta o _goveroo. aacão~ ·e tanlQ que, apesar dns ,nobres aenado1'81 
· ·Foi J•t.o q11e conatestel e _conde~nei : eu dis&P terem abaudonauo .a . d•scusllá~ eo~re o projac&o •m 
que a·o·ppoífçlo não .era:juata ap~c1ando desta ma- geral, o honrado mtnlBtro da JUI&tça t.em acelaado-
neira ·a reforma em duscus1ão. Po1s, ·aa ella tem con algumas emenda• suas ~tlém da11 da -comaatu•o. · 
cordado elllaceitar· as tefnrmas do soverno em r .. zlo A111da hontem, Sr. pre•ldente;, o 1:1obre senador 
do flUe· •e havia dito na fali• do &!trono, ~omo depois oelu Pia11hy. disse qu~ se unha. aceitado 11mà ·id6a 
as rejeitava c porque o· goilerno nao ncettou o pro- sua; o meamll nobre senador pela Babla, a -•uem 

' jeeto de j862 do Sr .. SJUimbú,. t1 Lambem o votado respondo, em seu u!timo. d_iscurso asaegllrou:noa, re
na O!lltra eamara? D1sse, e parece-me que· com r~zi!o, Cer1ndo-se a uma · dispusJQao sobre fianças, que e~a 
que a oopoaiçii.o tinha sido iajusta, porque o mtnu- tambem idéa sua que bavia sido apr<.~vehaaa. Demata 
terio nio podla. oft'erec~r senão suas ideas, e es1,as o honrado Sr. ministro dil-justlça não t11m r&p!llido 
idéaa já se aell.avam consiguadas ua f<~lla. d_o thron~. tudo, ao invers" tem feito alg11mas mndiftraç_CI'ea, e 
e portanto, era aobre-ellas que a oppos1çao pud1a ns nobre::n.ena.dores reconhecem que alie- tem acei
e~mir o seuj11izo e exigir o ~~~mprimento ; m;•s ta.to alg11ma cousa.. Portanto,·muatruu vontade de 
não dizer; c Desde que nlo 11Ce1tastes a proposta de s11r r·azoavel. 
1862, f\U o projecto q .. e veio da c.amara dos. depu· o Sa. CclfHA F1!1UBlaKoo :-Elle aceitou 2t3 do 
tados, faltastes ao vosso-compromtsso. " F. fo1_ neste proj'lcto•e eu tombem aceilei. 
sentido que firmou-se de novo a argume.ntaçao do _ 

·nobre senador pela Babia~ porque aos veto assegu- O Sa. MBMDBs ~· ALHIIDA; : -:Nao é esta_ a reCor-
ra r que o mintslerio tinha Calt'ldo á sua palavra, ma que o parlldo bberal d41!3Ja; porque? Nao posso 
Dlo desempenhando as promessas do ministerio de mais invocar • autoridade e a palavra do honrado 
16 •e J11lbo 1 senad.or, a quem respondo, apesar d-.ser S. Ex. o 

/ 
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hieroPIlaD&o do·par.tidoUberal, porqllfJ' S. Ex.memio Dataria de umprojecto de relorma4e •• alei em 1845. 
em u~ dOI le~s discur.os· disse-nos qlle discutia ,pO~. ' O SR. NABUCO :-Eu felpondiaÀo Sr. minii&ro da : 
SUll ,C9D&J., e ri!co,. que 'eram, sómeDt~sua.s.l8ideas 'jUltlçlt., .. /,";.. , .. :"";"' .. 
que .. ,eJtpnmia,.enlretanto, .. tem S.Ex. aCl~. ,Iellado . O·. S . M· . . . ,~.,. ". o'· ..•. ,.;;. . ·S. W>_ lallou em 
muitei ~veael em Dome, do partido liberal.Pois~ S,fI, R. _ .!'fDBI IIB,",~.",.:-, ...... !t .~- . ' 
S. Ex. (aUa lamente em seu nome, nlo obstànte. seUs excavaço.es pe!lsef qu~ .e,riileria a.mim •. EIl nio oittli .. 
d,gnol co11esal dizerem que o honrado' senador .está aqui. senão oplniõesblJf)rae,.~. pura~eDte taes. Como, 
eDc&m,adoo deaprelhJ~&arl as ideal d~ mesmo parU~ é que, segundo S. Ex., .... p~. do rei . u.~ .... m~rgu. ~.~ 

I do. oo .. mo é CIJIepode dizer que esta nao e a. 'reforma lho a,e 18~ a 1869 .. ' S •. Ex •. ~di. ~. ';!l~,a.releDba .. que, 
filie' o partido litieral desej. ,. . .... dz fOI. UDI' t~abalho.per~ld~,pol'IlQif;~,~r~ido liberal 

. I • . . tem outraS' Jdéas que nao .a·.de .... 1Ddlvlduol;·mu". 
O 'SIl. NABUCO ~, UJD aparte. note o senado, esses individugii , .. erftm ;:os . membrq. . 
d SR. MIll'fDBS DB ALHEIDA. :-Esculo repetir 'as mais clllminantes .. do .p~rddó· . .1iJiàÍ'ali!l0 perlód~ de.' 

palavrll de V., E~ •. DO seu prime~ro dilcurso :. O~OQ'; 1845 a L869 QS que. deVIam ,ter COD~eCl~e,ntO da.pa- '.' .. 
rado senador dllse que eDDunclava idéas lOtelra- lavra .sagrada; logo q.ll8lé 'o cNter."". para,: ~~ . 
meDte auai. .. " . ,saber quaJ era'a dOlltrmareoo.nhecida. autor~lad. 

O.··Swl'NABUCO"-V Ex generalisa aI especiell .do p~rtido libe~aLdurante .. elle periodo? ~Il flz,uma, 
fi d····· i·'· • '.. ' re.sonha das oplOlOell dOI ·membros mail. proeDÚnen-" 
az ell&a elpec e Benera. I. • • • . tos deste partido durante todo aquelle. period~e . 

O SR. MB!'fDBS DB ALHIUDA:-Eaté Citou o dlto.de .S. Ex. disse: « Este tra"alho não. Tale nada, 180 . 
Lédl'U Rolia: "1:u sou cbefe ·de!ltes senhores,. porque opiniões:-individuaes. »Entretanto era a camaradas, 
siBoa .el.1el. . ' .. ... deputados que em SIlIl quasi totalidade representa~a 

O Sa.· NABUCO :-Fei a respeUo de lima questão t~do p'artido,. que hoje defende S. Ex., .eram os m.l-
de.6anç.t.. . I nJ~te.rlos que representavam todo partido, de cUJo· 

O SJ\ •. MB!'fDBI DB ALHBIOA :-Ha engano da parle' seu~ eram extrahldos. , :.,.'. 
de ' S.· Ex., poil o. honrado senador referia-se em O SR. F. OCTA. VIANO :-V •. Ex. historicamente tem 
'geral' á' dilClplina, .. ál idéas dos partidos. Quando toda razão.. ' ',. . ' 
S: Ex, < citou aqui o p'rograDlm~ do' partido libet:al~ O SR. MENO., DE,ALIIBIIlA :-Disse o DOb*-, 10-
.al ,refonrlasque.·l8plra~a,· 101 'quando enu~clou nador 'pela Babla que o criteriu". par'conbecer ai 
aql,leUe pensamento. . porquant~ S. _Ex. disse: dautrinu' do partido liberal era a ,discuUlo. ba,ida 
• Fano.em meu nome, 8~por·mlm, ~aosou chefe em 1841 e o programma de 1869. . .'.' . 
de partido· algum »l ,e·depols vem-nos dIzer: « O que , . ' . . . . . . . 

. de18odo'· é ,em'Dome do partido liberal, a9 medidu O SR: f.: OCTA.VIA.NC, ?-Com~,. v. E:x;. modlflcoll '. 
emdilCussao ·não silo as idéas· do partido liberal. suas oplalOes a respeitada leIde3 de Dézembro.· 

,Dem o. qlle o paiz deseja. » .0 p~iz estãentendi.do , . OSR.MIINDB9 DE ALHBIOA :~~',&aque.&Ao. 'qu~' 
, CJ.Ue é. I8gUDdo S. Ex.,. o partido Ilberal •. E, Sr. pre· V. EI. traz, é outra e 'muito ditTerente; eu eltoll."..' . 
, 8ld.nte" ,se.,ba uma Mranlie JMlrt~. do pau< qU!l· segue pondelldo ao Dobre senador pela Bahia· que 'disse 
a.,do~.&riB.' da, propo~&a,nao lelc0!D0 o palz é re"que as excavações Ceitas por mim era um trabalho 
presenlado. comI;) .oPposto .. a .. e8tas~déa8-, sómen_te perdido; quero mOltrar que não é,. e não fui de todo·, 
porqIJ/it .. 18 ... Do~,~sI8Bura .. qlle o partIdohb~ral nao perdido est.e trabalh/). . . . .. ,.. , 
parUlb!1 .• "me~mIl8 doutrinaI •.. ,. ,. , .• ,. . O livro que invocoll onpbre senador"pélaB'abla . 

Elltl!e aqaio ,trabalho, Sr. presIden~e, de fazer" é um~ivro tão raro que: a!nda' Dia., pude del!'O~t 
• ~''p81to q.ellm.,.dospent!)8, que se., dlscU.~ia! uma para controntar as OpJni08S aIli' emIUldas·culií' .. 
relenha das olliólões. iJos m~mbros mais dlStlDCtoS proposta. . '.,' 
do, M'''-de. liberal, em .. düTerente •• OpOC8II, ap6sa .,. , " 
prolD,wPgão .. da ,lei.,.que., se trata de, reformar ou O SR. NABVCO ':-Que .livro? , '. 
melhol'.rl!~",S! ,EI.~dlsle-Dos quaesse trabal~~ O SR. MENDES DS AUIEIDA.:-O. programma Ube- . 
era perdido •. dude qu~ nao se (lon~rontav~ c:om asoP~.. ral a que V. Ex. tantas' vezes se relere' e allllde 
niõe.40smembrolJ.do mesmo partulo,emlttldas na pn· . ' '..' .. . ; ,.: .,.. 
mell'adiscus.ão.da lei de 3 de Dezembro em 1840011 O· SR. F. OCrAVIANO :-Estli, pubbcadoem tod.s 
1841, e ao&ualrriente com as do prosramma l~beral., aI folbas. , • , .. ' : 
Sómente . e~ taes docuJ!1ent~9 se. achava consl~nada O. SR. MENDES DE ALHEIDA. :-Sr. pt95ideate,· essa' " 
aorthodoxla da doutrIna Ilberal. E .tanto mal}l era cartilha portados os honrados membros daoppo
perdidb. o terono e trabalho .quanto 'os nomes.laVO- li2ão tão invocada,áevia sor abundante no mercado;' 
cildos 8r!lm de ,cidadãos que, ai~da no campo c,?~-, e eu para instruir-me mandei procural-a no estllbe~· 
servàdor •. haviam defendido a, lei. E (1e~sa occaSlao lecimento da Reforma e não achei, e nem.... \. 
S. Ex., para comprovar o seu. asserto, ~Itou apen.as O Sl\ ZA.CA.l\J \S· -Tenho um aqui no bolso ' 
um nome. Este nome era o de um hberal milito " • ", •. 
distincto. o fallecido Sr. Urbano Sabino Pessoa de O Sl\. MENDES DE ALHEIOA :-Querendo examinar 
Mello. Disse S. Ex,: « Este nome é de conservador». a discussão de IS41 não pude tambem encontrai-a 
Inrelizmeri~e para. a argumentação ~e S. Ex., não toda ç"mpilada e.lllom' houve quem COD~oUd.ass8 .81l~aS 
invoquei o nome do .Sr. Urbano senao quando,~II~ . doutr~nas; achol sóme!1tea part.e relativa a mIlJorIa •. 
era Tiberal, não citei o Sr.' Urbano defensor da leJ compIlada pOi' um CUrIOSO na epocIla. Revendo to
de 3 de Dezembro de 1841, mas o Sr. Urbano siS~ dos 08 disaursos dos deput.dos pertencentes li maio-
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ria niio vi pela defeza que se tivos5e feito muito 
esforço para repellir a doutrina. boja. tão combatida 
pela opposição, a . do art. -79 §-lo: a appellação do 
ui~ de , direito. · Po~&aD~j .:Di()- tiv.e_}!m criterium· 
para conhecer a eucUaao,~da : op1ntao de S. Ex., 
porque a discussão de:leil 'é inui ditftcil de com
pulsar-se em antigalcoll~es dejornaea e o pro-
gramma de 1869 é r&l'O •... -.:.: · 

UHA voz:- Estava preparada pelo ministerie> an• 
terior. 
- O Sa. MBNDBS Di ALHBIDA : ...;; Qual era ea1e mi• · 
nisterio? o.· Sr. Cansansilo de Sinfínbú erà '8lpm · · 
conservador? Pois teve força para fuo e· aio teye 
para. a reforma? · - · :. · · . 

O Sa. F: OcTAVIANo:-- Para isso tiiaha um a·U• 

O Sa. F. OcT•viANO :~A centesima edição j4 se 
esgotou. ;,; .. < : . · . _ 
· O Sa. MaNDEs· Da· A:r:KaiDA·: -De 1845 a 1869 

S. Ex. rejeitou tudo,.·dilse :que ·nada era liberal, e 
não exprimia o peniamento desse partido. 

. O Sa. NABvco:-Eu nilo disse isso. 
O Sa. MENDBS DE ALHEID.l :-0 partido liberal 

morreu dil ·1845 a 1869. visto que as camaras que 
tinham maiorias liberaes não emittiam as idéas. 
deste part:do I E S. Ex. "tambem disse·nos que ellas 

. não faziam obra por si. moviam-se fazendo sempre 
concessões. Mas a quem, senhores, faziam os libe· 
raes de 1845 a 1848 e os de 1862 a 1868 fizeram 
concessões 'l 

O SR. NABUCO ~-Ao senado. 
O Sa.. MBNDBS DE A'LM,EJDA : -Nunca chegaram 

aqui os seus projectos. Eu comprebendo · que o 
partido liberal 'teria ra:tão se dissesse: a Nós com 
as maiorias que conquistámos no paiz emprehen
demos a· ;reforma da lei de 3 de Dezembro. tanto 
no periodo de 1844 a 1848 como no periodo de 18tS2 
a 1868; nesse tempo orgauisámos nossas reformas, 
as lo~amos ao se'nado. e lá a maioria conservadora 
rejeitou-as.» Mas oilo aconteceu assim; se o partido 
liberal nunca' trouxe 'iJm só projecto ao senado neste 
sentido ... 

' ' . 
O Sa. F. OcTAVIANO:- Fizeram muito mal, elles 

hão de aprender~. 

O Sr. MENDES DB'i\.LMEIDA: - ••. como é que o 
. nobre sellador vem allegar que este partido fez coo
. cessões? A quem? Ninguem lhe obs&ava ; teve maio
rias suas, teve maiorias mui numerosas na camara 
dos deputados, e, devo dizer, mui dedicadas. 

O Sa. F. OCTAVIANO :-Está direito.· 
O SR. MBNDBS.DB ALHEIDA: -Se viesse aqui uma 

reforma que o senado recusasse teria o partido libe
ral toda a razão de dizer: << Não podemos governar, 
nii.o podemos realisar nossa reforma, por este e por 
aquelle motivo fundado em razão plausivel. Estava 

• bem justificado. Mas, se assim não aconteceu, como 
ó que póde este partido declarar hoje com funda
mento ao JlaiZ : << ~ada fizemos porque eramos 
obrigados a fazer taes e taes concessões aos nossos 
adversa rios 'l » 

xilio. ' 
0 Sa. MBNDBS DB ALIIBIDA : - Que auxilio ? 0 . 

partido conservador oppoz-se a esse decreto de- que 
V. Ex., que· me estã dirigindo apartes,. foi .·um ~os 
mais f'!-rtes propugnadores. . · .. 

O Sa. F. 0CTAVUNO:- Sem dQvida. ~ 
o Sa. MBNDBs DB ALHBIDA. : - Pcn·ta nto, direi 

·ainda: um partide que teve força pàra golpe• de Es
tado desta ordem não teve animo para lazer refor- . 
mar a lei de 3 de Dezembro, essa lei reaccionaria, . · 
como se diz, e vem-nos hoje allegar : cNão podemos 
realisar taes e taes reformas, porque erainos obriga
dos a fazer concessões. » Dêem outra desculpa, eata 
nlio serve, não os justifica; explique-se por outra 
fórma o seu procedimento, e talvez o possam fazer. 
com vantagem. 

Para se vê~ bem claro que nii.o havia nenhuma 
disposição da parte do partido liberal piara essas • 
phautasiadas concessões, permitta o senado gue eu · 
lêa a exrosiçilo de motivos da commisslo de Juatiça 
crimina da camara dos deputadoa, no .. u parecer 
de 1864:, sobr~ o projecto do Sr. Sinimbu. Lerei 
apenas alguns trechos. (!Ara mostrar que nlo faUna 
da . par.te do. partido 'bber•l força sufllcieate para 
realisar uma reforma judiciaria, segundo auaa ai· 
piraçõçs ( 18) : · · · .. 

a O regimen judiciaria, creado pela lei de 8 de 
Detembro de 184:!, vigorosamente combatido· na 
imprensa e no pã\'lamento, nio pó'de hoje subsistir 
com as mesmas condições de aua·creaç~o ;·e '"'te 
ponto estão de· aécortlo as diver•as opinioel politi«Js 
que outr'ortJ se clebatiam. Entretanto,· animada: dos 
melhores desejos, a commissão-não desconhece que 
a reforma e o trabalho que vos apresenta, nio. é &lo· 
complete quanto !Ora para desejar-se. · .· · . · 

Já em 1846, sob 11 irifluenoatJ de um govno 11- · 
beral e com uma otJmartJ aprímir&flo UIIJ o~•iio. 
os dignos membros das commissões'reunidas11e ju .. J 
liça criminal e de cunsti&uiçio1 elaborando um pre>- , 
jacto de resoluçilo ácerca da rerorma de 9 de Dezem
bro de 1841, assentaram como base de seu trabalho : 
que Rão era opportuno naquella actualidacie"aJire:. 
sentar um systema judiciario com,pleto, nem ••nda -
grandes e estranhas innovações ao que se achava 
estabelecido por aquella legislação, . já pl.lrque a 
experiencia sobre elTtJ não tinha sido PíuHinte para 
perfeitamente orientat o legislador prudente sobre 
todos. os seu& defeitos, já porque as grandes refor· · 
mas sobre importarem o transtorno e vacillaçici das 
idéas, dos habitas e posições. e a perda de múites 
accessorios e auxiliares executivos, trariam tambem 

E. senhores, um partido que teve força para golpes 
de Estado. póde em consciencia allegar que não ti· 
nha para fazer reformas? Pois um partido que teve 
coragem para expedir o decreto de 30 de Dezembro 
110 1863 e fazei-o executar, não tinha força para 
fazer passar na camara dos deputados a reforma da• 
lei de 3 de Dezembro, e ainda no senado ? 

a necessidade de augmento de despeza~ que o estado 
do tbesouro publico mal poderia softrer: já final• 
merite, e mais que tudo talvez, porque semelhante · 
obra, exigindo muito tempo para a sua confecção, 

1 
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.d~UIIIq e,-pproYI~o legiall"tin, jlor quão di1B~; .· o SR. F. Ocoi..:~AL'I'O ~E•&a~o• de a~rd~ •. · 
e;po,r,acl~9.a·, alo' poderia p1over de prompto 'rellle- . c) SR~ Mli•~~~- Jii·-~~'.;..Ni~ .. podem dizer: 

1 dJo,MJI! .. ,Jiaale• r6sultantes dos vicios que na lei da •NAo fizemos co1111~ ·,aenbumareforma,-por· 
::!CJ:.d~:::h~t~o~e p~l~z1::!ft~g::c~S:! .;= lz!le · no•· ~a:'l~~r~~.~.~~f';~~suem os·elllb.araç?u. 
e •té ·,ole..,.ement• con(tBIGclol pelo, aut .. re~ da O SR;··F •. ·Oc;TAV~~~~,~~·-·t\bte adlan.te, o publico 
mumtJ lei · .sabe.... :. , .. ~, '4' · . .:~•v .. ; . 

Ora, s .. por u~ lado. a exMJ"iencia áeerca . dos• O Sa. N .. unrcO, ::.i;..;·#.~~fa é que ha de dize~. 
'•folol. da lesislação de 1841 tem lornecido. novas O Sa. M•n•s o•'~D.t..: - Mas, voltando ., . 
'tialei'·de -convícçio a respeito dos remedios que questão C[!ie tz:atava,·eiD•::,aferencia ·ao ar&: 79 § 1" 
cumpre · applicar, subsistem em grande parte as da lei de 3 de' Dezemhro~:..&Cinho de. defender~ me de 
outr11 razões que as commi~sõea ~ncoo&rar~m em uma .. arguição . .C1ue m,~· '('z .. ó ~ob~e aeoajl~r::,;e&a 

·1845. Apenas a repr~senta~o namonaJ, boJe mais -Bah1a; e S!'·. Zacaria.-. ·:Disee S; Es:. 9ue eu ~-~;ft":' 
· de1embaraçada dos ob1ces então creados e mantido• aba apreCiado a gue~ttãe .· ao . VQJ'dade1ro i. ponto de ·. · 

.. ~lo aotagoni•mo extremo d~s paTtidos, _poderá rea vista em que~ tinlía'collocado. a fllu•tre op,P.Oiilçio, \ 
Jfsar meltiorame!Jtos que então, a despeito dos mail que nlo era a nsgaçio abaol.u~· desse recuricr,,por
!IPMCiaveis deseJoS, nao podaram &Bf convertidos em quanto a lllustre op~sição Unha aeei~do a · 'P~ .. 

. \· ~ 

-~·' 

:: ri ·. , .. 

acto• legislativos. . · · · . - · · posta da eamara dos deputadoa, e, eu ·unha tratado 
· A commissão, combinantlo os a•pirGgões com a da 11ppellação do juiz 'de direito no ponto de vista · ·· 1 

tsequi6ilitlacle, limitou-se a consignar enes melho· de com~leca. exclusl-> de recurso.· .. ·." .... ,· .. ; -·· .".: .· 
rameotos . CJUe a .opinião publica. maia imperiosa- ·Mas, Sr. presidente, eu apreciei ~ cru estão .aob .este 
me~te teoi Jndfcado. A co~misslo estA intimamente ponto de. vista, · porque. este. é o. da .aspiração li-. 
convencida que em :mater1a ' de reforma cumpre ca · beral aqu1 proclamada tantas .vezes. Quando se trata 

·minbár pausadamente. e com grande· tento, para 'de uma disposição tão impona.n&é.dà riJor .. a · judi
que,auppondo-se crear·oovaa sanntiis á sociedade, ci11ria, quer se.saber qua~ é o pen•am~n&o-eo~rva· 
aio se. destruim .as existentes. · » . · dor, qual o pensamento bberal,QUe a;êlla ~e prende. 

Ora, . ela áqui uma prova das maia decisivas : Ílin· O pensamento. liberal, conforme o · noJN:e,,· aeQJdor 
gliem. embáraç~u, a niio ser o proprio parti~o. Jibe- P.ela Bahia (o Sr •. N11buco.) que_é. o.cliefé .reéQnhe-: 
ral, .que o proJecto de 1862, o do Sr. SIDJmbú, Cldo e approvado, o hieropbaote. o homem "que. está 
emenda~o •esundo a pr'!_posta daquella !'Ommissiio. iniciado. nos altos segredas do p-rtl~o~ . poa&o.que 
tone lei; e entretanto nao consta que Ylesse até cá S. Ex •• d1ga que só falla por _si~·+·: ... · .• : ·., .. 
eua reforma, nem qualquer outr~ elaborada por esse O Sa. F. OcTAVrANO :~E·· por:'rnodel&fa ; o .JM!n .. -
partido. · . . . . . ~en_to liberal é recusar toda appelllação dojtú.:de 
' A proposta do n~b!e senador pela Bahla (O sr. dJreJtO em qualquer caso, tanto DA condemaaçao 

· N'a6uco), quando mlDI&tr'!_ em 1866, e, pertanto, m1- como na absolvição. . . · . · r ... 
nistro bberal, tambem nao passou da camara dos 0 . · . -6 .. • • ' · .... 
deputados, e aqui não chegou. . S!a. ~Aaoco :-Na condemnali"e . nao . ~a~emos 

. . M . questão d1sto. · , · ,.. . . 
O.Sil• SILVEIRA DA OTTA.-Ve1o a do Sr. Cao- é) · ; . · · .·. ' -- · . ·•· ··. 

saniio,. que foi ·substituída por. um· projecto do . . SR. MENDES DE AL~BIDA:.~Em. ver~I!J!J'é.{~&a 
Sr Diogo de Vaaconcellos. . · sunpleame.nte a _qu~a~ão. eu d!sae.que-0' P!~tW:·Ji· 

• . · · beJal segu1u o prlDClplo que reclamaYa o•Sr.". Fran-. · 
. OSR. MBNOEB DE AfiiEIDA :-D1z .bem o honrado ça L~ite em l8~5.mas o honradoilenadl)rpel~Ba,hia 
senador . em seu aparte se se refere á pr~posta do ·o S:. Zacarias disse que este não ·.era o ponto de 
Sr. ~logo de Vascoocellos, de 1858 •. aqu1 apresen- vista da questão, por isso que a illü.&re oppoaiçAo 
&ada, e !(ue·9ntão ainda não s& podia cha.mar do aceitava o projecto da camara dos depqtadospor ser. 
partido bber~l. posto q~e para lá .se eneam1nb1!_sse. melhor. do que o modificado com as emendas: por-

' Foi esaa a. un1ca queaqu~ se discuttu, tendo entrado tanto só neste caso de limitada .oscolhacé que ·a li
pari! esse .tlm com o proJecto do nobre senad~r pela lustre opposição preferia a ~ed~da do .pro. ~e!)to vin· 
Dama (o Sr. NtAbuco), o de 1854 quando m1n1stro do da outra casa, por s"'r mu1. ddl'erente a aua Blpi-· 
conservador, .. e que desde 1~ se acbav• nesta ração. Eotlo considerei a questilo como me.cumpria 
casa 1em andamento. Quem, po1s, embaraçou 888e fazer no ponto de vista da aspiraÇilo liberal e éonsi
partido . de Jev~r. ava~le suas reformas? T1nha G.l· der<~i bem, porque a. oppo!iição,se quer o proj~c&o da 
maras suas, m1n1s&er1os seus.... camara, é como melo de combater as emeailaa do 

O SR. NÁauco-: :._Ej .direit... miois,erio. 
O SR. MEKDES DE ALMEIDA:- Porque com taes O Sa. F. OcTAVIANo:-Está em antagonismo o 

recursos não realisou-as? A questão era experi- governo com a camara ? 
mentar. O SR. MENDES DE ALMEIDA:- Niio. se trata neste 

OSR. F. OcTAVIANO:-Tamb.em sou desta opinião; momento dt3sta questão, que agora sDscita o honra
por' vezes dizia, mas os· mais prudentes diziam do senador; trata-se desta disposiçiiodo ar&. 79 § lo, 
que não. - _ que se procura melhorar em sentido mais lato ou 

() Sa. MIINDBS DE ALMEIDA:_ Então oiio tem de mais restrir.to. O honrado senador pela Bahia teve 
quem se queixar senão de si proprios. 

do examinar o que disse o Sr. Pimenta Bueuo, a este 
respeito, nos ,seus Apontamentos sobre o processo 

. /' 

.. - ... ,, 
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erimi~tJI pelo i"!'1J, e eon&81toÓ. ~-na Inglaterra 
se poaesse appellar da absoJ.,.içio dn jury, contra 
o que sustqntaYa aqu"lle tão distfocto jurisconsulto:' 
Tambem. co~>&es&oo ;;. Ex que a le,P~tlacão fran
cezll favorecesse a doutrina d• Jet de ·9 de De
zembro, conforme h~vi.a u~bem .. sustentado o 
me!IJllO Sr Pimenta Bueno; · ·e"·eomo tr~teí deste 
ponto é preciso que dl1Ja. alguma~ .cou1a .para com
pletar este topic<? e para:Jul&iflcar os· meu11 assertos 

.Estou pl'lrsuadtdo, Sr. presidente, _de ·que a dou 
.. trtf!A d11 lei lle 3 de Dezembt'o foi extrahida da legis
l~ça~ portuguoza m'lderaa,da primeira reforma judi
ClHnll de 1~3d, dep11i1 .deoominadn novíssima re
forma de 18'1. l ; e entãe era uma legislllÇiíO d.e fresca 
dlllt~, conhecia-se aq11i, e era natural que procuras
semns a provei tu o. que de bom alli bovvesse e entre 
tJós fo~se applicavel. 

O Sn. NAnuco ::...E• different~. 
o sn: MENDBI PB At.KKID.\ : -Sem duvida, ó 

dit,'fel'~ll.te o modo de applit:'ar a mAdida, mas o 
pnnctpto é o mesmo : e em Portugal ao menos na 
Jrimeira reforma, a de 1836, ainda mesmo que hou· 
ves~e na absolvição unanimidade, 'ft dertsiio do juiz 

' de direito podia lnutllisa-la, e deste recur·so podia 
. sómente nquelle magist ado usar uma vez, devendo 
logo reunir na mesma sessão novo jury pnra resolver 
a questão, terminando o julgamento do réo. 

Aqui nós aceitamos o princípio, 1• pplicamol-o 
por outra Córma, isto1ó, fazendo com que o recurso' 
suba _ao tribunal superint· para este resolver, se a 
decleao do jury merece ser ou não reformada. 

O mesmo honrado sanador pelll Bahia, dquem 
re1pondo, disse que o que tinha omrmado o Sr. P 
Bueno em sua obra já citada, não cm oxacto. quando 
in;vocava a legislação da Franç:1 e da loglnterra. 
Ora;o Sr. Pimenta Bueno citou Blnkstone. Commen
ta.r~o ao.~l'll as· leiB inglc::aB. cm tlilferenteslogares, 
ass1m como citou ()'artigo 3úO do codigo francez de 
instt:ucçào . criminal. ConfrontanrJ.o estas citaçées 
corn o.que ·sustentou o honrado senador pela Bahia. 
parece-me que S. ·Ex. não teve muita rn?.ão. 
Çum~ro notar., Sr. presidente·. qu" nn terra alngla 

·lcgtsla~ao moderna sobre o jury é um pouco· fdiíre
rente da qüe existia ou vigtlrava na época em que 
lllackstone ·.escreveu. ·Em vordnrlc essa legislaP-ão 
passou . pol::,. modificações em 1825, e p11 reeo-mo que 
nellas \omou·parte·mui.importante sir Robert Peel. 
Nas appellações dos tJII"dict.s ou decisões do jury in
p:lcl,. convem distinguir as que respeitam ao civel 
das rel11tivas .10 crime. lla d11lerença nQtave\. 

Tudo quanto. Sr. presidente, tenllo nqui ouvido 
dizer em pró das appellações do m<lgistrado de de
cisões do jury inglez, pa-rece-me que são mais refe
rentes ao juty no civel, do que ao jury criminal. 
Neste tribunal o accusado logo que ó absolvido, ó 

. i~modiatamonte posto em libcr.i:~dc, salvo inter
Vindo nl,:;uma questão de direito que seja precisà 
submott~r ao tribunal dos casos reservados á Corôa, 
po_rquanto nos~a occasião o director ou presidente do 
trtbunal do Jury resolve se o a~cusado flbsolvido 
devo. ficar em custodia ou prisão provisoria, ou 
prestar fiança simplesmente. Assim como no caso 
do qualquer engano on desvirtuamEmto dos jurados 

n!' ~e1po1ta aoa quilitos offei~doi·,.;:-~~to &e 
~o )ury, tambem eate · óde fazer, de. âot~ ..,trar·o 
Jnry para a •ala do julgamento, aftm. deé~e-
.rara questão •• , . . " · · 

O Sn. SlLVBJRA D.\ MoTTA.-ReYisio/~ . 
'o 811.. MUDES DE ALMEIDA :. • e 1!0 ~-Jury·cO'n

flrma o que jlt havia dito, o réo é solto. E11A ê que 
é a.· doutrina que vigora actualmente. Por&la4CJ, )la 
D~ste sentido mais ou menos appellaçlo ao crime, 
amda em casos de absolvição. Agora ao ct.-el e 
qu~ tem todo o cabimento a questão da·evidencia 
dOS debates que entre DÓI foi applicada SO tmme, 
quan~o a dec1são do jury é contraria li e11a eri
uenCia. 

Mas tambem no. crime, exclusi~e o ca•o, de 
~b.solvlção, p~de dar-at;t a appellaçio ~oiJlc:io.do 
J~Iz ou prestdente do JUry, aasim Clomo.do·proprio 
reo : por exemplo: se ha erro ou,omlldo •. Umcou 
outro appella. , ! ., ·. · . • . ·• 

O SR. F. Oc'tAvuwo:-E' gara~tta·para o·r,éo. 
O SR. Mnnzs tlE ALIIIJUDA :-'E•· ·garantia pata o 

réo, diz bem o nobre aeáador. Por CODI8quenCJil nio 
se pó,je amrmar que não ha na Inglaterra appalta
çiio po~ parte !lo magistrado ou ))residente do jury • 

Eu h alguns autores sobre a leg11)açlio inifleza, 
ácerca desta cspecie; além de Blackatone ,cJtarei 
o Sr. du Boys, na sua importante: llisturitl (lo. 'dá· 
reito crimiAal dos 'pntJo• moderftOI, o Sr. ·Josú 
Rey, sobre as l·nstítúições juclícitJ~ioa fltJ '"l. ratérrtJ 
compartJdtJs com as. da J<·ranptJ, Bailam, e Pl1y, 
Laya, etc., e todos élizem isto. 

' O SR. F. OcTAVIANO:- Milormeyer, o mestre na 
mataria, diz o contrario. 

o SR. MaNnEs os ALMEIDA: - Francque•flle , 
principalmentQ, é a este respeito bem expliéltO, 
assim como Roy, que já tinha _aprelenudo ·e 'a.
tudado esta quoRtão muito antes de Mlttermeyer, 
mas a sua obra é anterior á reforma de 182C5. 

O Sa. NAnuco: - No cailo de ab1o1Yiçie 'ni:o ha 
a ppellaçiio. · 
. o SI\ •. MENBEI!I DE At.lllEID.\;_Ha o que acabo de 

dtzer; o honrado senador está enganado. 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Revisão. 
O Sa. N.\nuco:-Para os euos-de condemaaçlo. 
O SR. ~ENDIIS DR ALMEIDA:-Tambem por cuos 

de absclvtçiio, se occorre ou intervem questão de 
direito. 

O Sn. NAnuco:-E' preciso provar. 
O Sn. MENDEs PR ALMRtDA:-Basta Yêr·du Boys e 

Francqueville. Em Francqueville lt~attfuij:iJ.es poli
ticas, JUdicitJrias e admiinstrativtia ·a~~ Ingtaterrà., 
pag. 249. V. Ex. póde vOr isso mui ehra e es:olieíta-
mente. • 

O Sa. N.\nuco :-Vamos ao êaso. 
O Sn. MENDEs DR ALMEIDA :-Eujá disse em resumo 

o qu~ e~a esta questão, segundo a pratica ejurispru
dencta mgleza. Para que lêr ? 

O SR. NAnuco :-Sempre ó bom lôr. 
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.;':~.:~~!=~~::t~~~r:~d;~!::~'::=: ·L.·~~~~}...~'~!:.=~~.t .. :;~. ~,r:.. 
;. .. SSlf"'.·., .... ·d •..• :udi.nci •• :dlo a co.laeoer & ••. ""8. _ ... .'fttIIou .... da·::trlDc .... ,..,. 
: ~,IU.' '. ,~ .. o (1I."",oe). O PretI40'!tecoad.emna .. ~ ._ .. ' ....... -. - '''.' .... '''.''_. ' .. ' ':: __ " •• ""a ~;~. '~.... 1IIIõ. n- . a~dO~DI'O. 'Itol, ou ,.nuncll •• oa a.b.ol~. ,"'''?j. ,I ,.,,:.~ .. ~ ..... ,.":;;.", .. ,,.~!l:' ;"::: .. ·ca •• ·.'.".. ••• que .. JI ~.to .• m· IibllrdaG ••. Se ie. c·,.. , .. ~ .. ' :'~~' .: ... ,o,,' 'o', ,.~ •• "',,'" 

. ,.preNllla., um.qu •• alo .•••• 1 ,dlmcil doreioly,r. ·UIÍ:lilia:·:'ãi.l, il'Q,!ii' .• P .•. rIe~·~:.~,:'·., .. .'. ":, . 

. ~;:.",'r:.e::.&~r&~~~~~~=r.r:~oo*!!~:::A:;~ r, '~;~r;:íI:~.f1i!'i::.:~." 
.,.ri ~yl.Ori.monte em cu.todi., ou ... ri .po.&o :r·· =':I:~I!' ' .. 1.,;V::: .',n. 
,~Ii rdad. lob c.udiÇÃo. • . F .1o~~I. .. "aD"o.· . J"~"'.'~~:.'" . 

&!8r1aa&", Sr. preli .nteo c .. odoguo&ra ... ra~c·eo .. btr. plllYr. -alonuaro" ~J .......... 
queYiU. é prb.ci ...... "!.n&e o d •• IrfoIYiglo,-e,l"lo. o. 'mal." _ado; " .. r~-,:~·.,.: -;~~":' .. ,;<. :.;:";,,,.~ '. 
de oulra CI1 010&'... . NAo 101. sr:'p~dd:~té;~~r:ej:aj~~:~:~' 

O SIl. N".uco: - V. E:a:. J' ','iu o e.ta&u&o que qulllper ,,,0lI0, p,..,..ildoi p"&la~ra: ,. • 
creou o tribuD.I d"l ClIO~ resenadOl? Pódo dar logar 'I obJecçõel . tio cl.moro ... da .oa. 

O SIl. MBlIfD.I DR AL •• 1DA: - Eu cUo uma auto- lida oppoli~o' por. .. a relP.llI~o qu. OI ao ... 
ridade crae oumlDou perfeitamenle •• ta quei&lo. ..nadores acellam ti o re.ultado ela em&encla do ma~ 
EICO.o ir adl •• &8. ' ,dadodeprilio,que imporlaqueaaatorid.d •• NC8_. ' 

pelo &el.aj)ho~ por um .~ parUcialll'oa P!I o 
O Sa. N.Ultlco: - E 8U citei OI" mOlma autori- correio publico' A g.r.ntia do le&o "ell., que' o 

dalle. Veja .fLu.ndo elle trata do tribunal dOI ca.o. que' li preteade. d8l8Ja ....... U.lelta.e o ooao ... 
relllvado.. S'precilO' ·combin.r umá coUia com ~de enteDder' a .:a:pre.1O _, • "' .......... 040 ra-
ou"". '. , ü6illll; .na nlo podo 18r ouva ftPllca~~v.' bJ:! 

" ' I I Sr. pre.idon&e, um. expreallo l.noeeDte • _. ga 
O S •• MSlIfDSS DE ALMEID": - Quanto 4 1111 ••• .' ~ul.içio 6 relultado de um ........ &0 a" ... II-

çlo Irenceu. o nobre senador pel. B.bla o Sr. Z,- C9 e aio pbanta.&lco ou limalado .!l~ Importa· .... · . 
caril. &lmbem alu loi mullo euelo. porque S. Ex. 11 auCOrfd.de judicial policial 08 :J._~i: . pai ... re
dislo que no Ju~ Ir.ncez nlo e:a:l.te .I.a appell. Cltba .Jlor .... oU'aqu~lIa Yia' O: .IU .. ,. .. .0li0. 
010 do mast-crado, como drmita o Sr. P. Irueno. en&eDiiido dentro da e.pber ..... :.qaJ6.'.IIO-· 
• eu dilo quem.te. como posso ploy.r cl .. ndo., ceDtillimo, nio ')I6de dar I.,ar .01 .... 10 ...... ,.D;-
proprio .nI,o do COIU,O d. iDllru!=Çio criminal· com ·taZilr.m·ol-noltrea len.dom ..... o co ........ . 
• iutelliloncla dada pel. juri.prudencia Ir.n. ,.' '.' . . ,;.",'. " 
CItA (LI): Pelo que re.JM!Ua A exp ...... ~ ... ,c1,. ~~. it 

e:a:pedl~o d. ordem relular par. a.' ....... ar
• Art. 850. A . decl.r.ção do jury nunca podor' lUiçio dOI aobr •• IIDadore. alo me ~"""dl. 

16ar ,ul.ita 4 recuno al,um. », ' por,uo o moüyo .U.,ado. ti a .IiIJ!OIIiblliflde d_' 
• X. primeira yilta • opla'-o do bonrado .oaador Ilc&o. Yillo como.1 orden ••• ....-~IDI •. 

pel. Babi. parecerA liom J 0.&i8cadl -em prosença noso. exped.m •••• m .. reclo.~ •• : '. . .... 
a ..... palen •• , m .. outra lO torna logo • I.ce da a lor impo •• fvel oa um preres ... ,.,.··.~~· ' 
qU8l&lo. a&&ead8ado .. e .0 modo ~orquo é .nteadlda . Senborel. h. &.nto. meiol ·d.:~., .... COde-
a palur •• IIIl"'lIr/lflo ou t1erdioC. Se • deolaraÇÃo do d.de do que &~ala o para~pb."'.~dopatlO acre- . 
JUry nlo 6 ,,'arll. ,re"i.. e "oacorllllftCe ~m • ditar D. arlUlda ImpollibWd .... ·SUpoa ..... que 
que.&ão. de modo quo ·10 &orne irrelul.r, Incom· .m uma ctlrad. c.,mo o Rio de·'1 .... .,. •• uea- . 
pleta ou centr.diCloria nlo prodUZ os otrello. do le um gr.nde crim. e 'qu .... u ..... .,...u ' 
IDal do .,&110. o a appeU.çao yem • I~r UIII. noce.· 1010 o maadedo do prfllo ooa .... o ........... . 
lid.da. OI commootadore. dOI&8 artigo 1110 nOlla , '. .,; ... ' 
'P!lr&e accordel, • OICIllO ci&ll·o.. não quorondu OI joraa .. , dand6'nolici. do ._."'&0. allU' 
alonlll a dlscu.8ão. ' ma. 'Y8Z8' communlcam a.' prorideacfu· ........ 

, . tomldo coa"a o. aulore. do .• &teatado~·""'alo. em 
E é .llIm, Sr. pre.ldoDto, I{uo o. &ri'una.1 fran· bl8YO 001 notorlo 00 pai. que pradeou ... , •. ! I crime 

COZOI &eem entondido 15110 artigo, o, porlanto, li nOll' • quo. lutoridade up.dir. mand.do d. prIIlo COD
calOI .,onlado. quo ha o p6do hlYer appollação do tra o rOlpec&iyo autor ou aU&oNl=UID oraal dei ... 
WI.gil&rado quo prolide o jury. Por conl!egulnte o IIObre&udo, o. quo publiCltm o d .Dte GOlelal. 
!lolire sen.dor por S. Paulo, o Sr. vllcond. de h d" I d d d lielal d 
S. Vicen&o, n• sua obra rel.riu-Ie muUo be.m aó co- c eg.a o aa m o. o um •• u •• PO o 

I Imperio, 10m "urida a blbilita pila a captar. do digo do fnl&rucçlo criminal Ir.nrAlz, e:a:" IClado e crimlno.o; o 80 em .utoridlde Ct &h'er preNDIe 
iUI&iOcando a doutrina do art. 79 § l° da loi do 3 de ooderll df'ixar do preudel.o lómonte por~e OIman
Dezembro. d.d.. le o:a:pedom em segredo? Creio que 18 .AÚD 

'f,.&ando da prisão prevon&i,.. eu Dão sei. Sr. pre- procedesll8 faUari. ao 10U doy.r. Por&anlO, Sr. pre
sidollte, CJUo luadamenlo achou o nobro I8Dador I!idento. oDltem &aalos calOI do nOloriedade que a 
pela' B.hla (o Sr. Nabuco), par. oppoNle a esta iUll8rção lIessa expres'ão aflui Di.o póde ser obuoxia 
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a !lenbWII~ ~a• ~·• .. li~~~~~'··~~ eUaa H,jul; Eu coa&an fallar boje los~ .. a~ .P~~pl~}l~ ~-
suiam em:perip poue•elhaateaaeditla• .. · · . llo, mala clilcussJo.clo requerimell&o.:do.;ao~ • 

··:sr. prtt~iclÍnte; 1~laio' de'léj~.-~âileafadar .O.se- odor pela Babil (o Sr.· Zacari••>•" faiaiiÍánp.i··.e; 
nado nem aos boaradoa •aenidon~-que se diparam e,.poia, relér~o pa!f ou&ra occaillo· -~.cDià,me:~•ía 
de pres&ar·me aua a&Jeaçio, .ce~&lauando es&e dia· dizer; e mesmo: aio _pouo nem .. deYo ·espo_r: is••· 
curso, que deixO 'ilicó~pfe&o~ miíi boa eÍ&i multe ii cooaideraçõei q.e &enbo em mente, nio e.t&ando · 
aci~~~~à,,e:pr!flro~ ~~n~, 'JM'r:.Jbe têrm0,·: asra- presentes os hoaradoi .14tn~clore• a quem, &éa~o ~e 
.d~,, $6 •. -EEu. • beQ,...olenci& que me diàj»ea-~ ret~ponder. · . . . .., , . -~ 

· -~~~~ 7Ea&N&an&o, PSOG-lhà deiCulpa por cbltpl' a , · · · 
ei~',Oia&O iem'Jiayer.conéiuiao::O que &ialaa de dizer · )'eabo concluldo. . '''-

. sobre a má&eria, alli1 &io im~r&an&e. 
_,.. . ., ' 
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PELO· EXM. SR. ·. 80NSELHEIRO·' 

' ' -

f!aANOi.IDO DI! .. PAlO'IrA NBlí&Bil!JaOI SAY.io'- LOIÁt'é, 

. ' 
REFORMA. JUDICJ.ARIA 

,Sr. presidente. o' no,br.l senil dor IICillla. de I ~olilica. servir ás trüdi;:çõe~ do pliúdo Jibl;raJ; e 
proferir' em alto som : "Nós os' ltrier'aes q•~orémos proclamar seu progt·urhwa como o alcorlio da ·seita, 
reformas radicaes. » 'Refurlins rudicaes requer o d. e que não é d.•du · pl'e:lt:indir, 1:1 __ : _-~'·• .. _d_ o o mais 
nobre. senador · ,_elo · P11rá •. ; , ' nãu ·ruere.:e cousld<·r<>çao; que a o _. -~•~nserva-

' ' ü SR:. Souz-A FRANCO: ...:..Nu~ judicia dás espliquei- ~~~ra e suspt!~t,.,. nno ó~e ~aZI:'J.' v•l~.'lttWI prlnci-

.'· 

níe be·m· • - · - · . ' . pw•,· que 11has ~ao os pnnc1p10s da coos&lturção• llào 
: .. : ,, .. · . , . . - . , os priucr pios que o mesmo lado !1beralrespeita pela · 

. · 
1_-o, ·.SR, llll'I.ISTRO. DA msTJCA : -:- •• ·. rll~orma~ rad1•. ueces~idao.~e <ld posição, quaurta cccupa o P'~det' :· · 

caes raqueJ:Ja o nob1e ,:il:l·'!'dor pelu Uahu, v ::;r • .'11a- ·~u" llóiO só Je•pea11, coruu l'tllfea~a,e ex;•ende coti.o · 
buco; quo ~nc~_tou eHe :dobatn.; !:e~,Ju o supremo 11'1- o uvbr,, stwaJOI' uessa propobta, a qu~ já me referi. · 
buual .. cte. JUiill\!4. até.· IÍ:! , .uutoJtdade" luCiieS, Ludo ~a·.1a llistu vn (,;,: o grande empenho e 'não .reuuuctar· 
queria.o rwDro ~ena dor q~l;l fosse refC?rmado: e S. Ex.. ás trudicçõei< liberct-S; e -n~•te pr~posito o qúe fi!ra ' 
requ•H·eudo. em. aorne .. do seu, parttdo, !J~<tabelt>c~u. ~·•·urnutt1do e hffi~ado u_o pa1z, aquJI!o q1111 era aeque
par contraste .. o .. programma desSo . parttdo, e mats rtdo eoruo noc(•sstt1ade tudeclina vef, UUJa_reforma d.:~ 
aquillo que em-outro. teropo o.,mesmo.partido pro- ld de a de J)ezam··ro, feita c1m discernimento, 
clamou . por uccaáiào de., •liscutir a let . de a ile Dll- com saller de esperieucia, no empenho . du tornar 
ze111bro; :S •. Ex. nlio · re·!oube~ia qutl houvesse outra mais resguJ rda<Jt s os d ~rehos :índiyidu11es, ·e coríatí~ 
reforwa, que poJesse ser ilCetta, e -cuot,ntar o lado, tuir verdadeiras gurallt!as_ para pôr cobro 110111abu"'·l, 
liberal .. -.. , · .... , . . · . . , .~· : 1sto tlt•l•l nilo' vule uad~, é cousa muito secun-

~- po•·qul.!, Sr. ,probldeote, dtsc'"twdo esto pr!•Jec- daria.... · · ' · · 
to, considt!i•a:i,.;o.o prinCÍf.Hllwento pelu.interesse po- . . · ,. 
litico; ,e .oãu _nu qull lbe é u .. ·~ur!ll: e esbel.leial~ plllo O Sn. SiLVEI I' A DA MoTTA:-Issci não nilo mésmo 
que <til!: r·~;spf!Uo uu eleruonto JUrldJCu, u "'ste 1utur-. nada. 
to eu procurat·a · me auwJ'is;u cow .o valor da '""is O Sn. auNrs·rao. D.\ JUSTIÇA:.:..];; o prujocto que 
verdndeiril opic1iào dll nobre seoadcr. que oul 1866 veio tl .. caruaJ·;, dos t.lejJutaclos, e aM emeu!.lns que a· 
a tinha 'momfestudo solemuemente como 11•inis1ro illusu·c co- 1, 111 i~sào v,ropôz a el!e, ... , , 
da CoJ·ôa · lli~J.: prop.;stu v o I?Oder leg s_l",til·o, S .. Ex, . 

1 
. • 

ain.ia repollta esta su~ IIIJtl.lrJd~de, e Ju:ta quo twh11 O Srt. ·~n.vrunA DA MoTTA:-Não v,.Je.nada. 
-muda.fo dt) opinião, potque tl.nh.l ndt)iurtdo ma•s 
experiencin; que o seu anteJ'ioJ' parecer devia ser r e 
metti;Jo ao silencio, purquc era cousa pa~sada: o por 

.fltn que todos Cilbiam em coul,.l,dicçõt>s, qu'o cú mes
mo tiulla. ciÍhido o1n jl.Mgrantes contrud i!:çõea, .. t• qu.' 
.gão tinh.• quo vo;• se elle tatllbt•m renuucilll"a u opi· 
nião antig11 tão solenll!cmente manift!SIIId.•. 

Assim, S1·. presidt!ntl•, o que bem se v8 é que niiu 
ha ~eniio o empenho de fazer oatentução de opimà•' ,, 

o Su. AllNI>TIIO DA JUSTIÇA:- ... JJào vale nad~. 
liz o nobre sen_~u~ll'i. mas eu _!lppoll., p11ra o·.,ll'i7., 

•! ppollu '''" u u nf•ll!lll'J do lu Jus o.s homttns ·~ ,,.., U.V•·• 
r'i-llll \o to 1H1 mat-:111• o ex(Jt>flt!J•Cl" tlus lr.J.i.talbos do 
(ô,o De(Juis d<' cstuda!ulll o s;r.stl'llll.l dn projecw 
~ <·Ultlt•tl11s. ell~s .quu Jrw• m, r.ofiCJ'cDtes cow " bl"ll 
saber 1-' s1w'r xpt•rieueiu, :;u flilv ·tt~m VIJ!vJ· a~ dispo
sições p1 OjJuotao e. em<•nd<ldas, como ~e tchem. 
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Que ellas tem valor,. dlé "os mesmos nobr~:s sena

dores, embora empenhados no sentido de f,,zer op 
· posição,· uma· e muitas vozes o tem revelado ; uíndtt 

mesmo cahínito em tncnherencias, e verdadeiras 
contra dicções, elles tee"ll manífll&tado •ue o or••jecto 
e as emeud.,s melho>ram multo, e otrerecem verda
deiras garantias, coinquanto sejam objecto para me 
reP-erern censura sóiJlente no que lhes falta ·ac.'l!s 
centar. · · 

!s~o se tem dito, e repetido> nesta casa por oc..:a
s~ão du · di11cussões havidas, Sr. presidente; mas 
era mister f11zer um protesto, preparar bem a porta 
da sabida desh discussão r,ara desde já procurar-se 
desmorelí•ar esta lei ao náscedouro, como t11ntu se 
esforçaram por fazer quanto a lei ainda subsis-
tente. · · · -

O Sa. SILVEIRA DA · MoTTA ·:-Havemos de ficar 
com'J dantes .. 
. O. Sa. HINISTI\0 DA .JUSTJCA :'-Senhoràs, prescin

damos de general:dades, e vamos ao posiLivo. Se o• 
nàbres ~ena dores se · cstl'ibom em bobs razões, se 
tem argumen'to para converocerem-se de EUas pr.•po
sições genericns, sejam <:Jllas deduziElas, sem a tn· 
coherencia e contra dicção da~ que até agot·a tem 
declarsado. · 

Assim, dizia-se: ac Qu .. iemos uma 2• instancia 
collecliva para todl' o lmperio sem distincção, que
l"emos juizes vitalícius par11 administrar justíç~ flUI 
Jlt·imeir;r ínstancia sem excepção. " Não se attendíà 

• ás verdadeiras circums ... ncias do paiz, á imp•)ssibi
lidi'de praticil da. applicaçi•o-; prescindiam, porém, 

· logo, e c.•hiarn na 1:ontradiéciio de se opporem 11_ este 
mesmo desi::leratum, r"ealisado qu:111to ás localidAdes 
do paü onde se podia fazer appli<~ação do mesmo 
princípio; e então diziam: u E' impossível nas sédes 
do relação. » E não é impossível em todo o lm 
perio I 

Dizia-se : u Queremos a utorídades locaes que a cu 
·dam ·á admiriistração da justiça nas localidades, e 
essas autorid<>des são IJS ooss::~s juizes de paz.» Mas 
o serviço aa administração d.:~ justiça, serviço espe-. 
cial, e que demanda conhecimentos proftssionaes, 
não _pódo ser cornmettido il qu~tlquer que não tenha 
as condiç~eq _proprias de_ capacidade. . 

A consntuu;ão determuwu que esse &Arvtço f(~!ISA 
da· competencia privativ.a dos mag!strados no que 
toca á Hl•~licaçãn dns regras, de dir<'ito, e os -magis· 
tra•Jas devem ser nomeado~ pelo executivo, P•'r, ue 
é o quA póde escolber·com criteriu os homens nas 
cóudições proprias para e·sa missão. Esta é a dispo
sição prflcisa da constituiçilo, e por virtude de-ra-
ZÕB>~ rn.uitos valiosas. · 
, Entretanto, sustentli·Se: "Os nos~os juizes r! o paz 

são os melhores, porque são o~ q_ue teem a conflan_ça 
ao povo-. , Mas, senhore~, d!ZeJ-me. em que p.,tz, 
desFes em que é a•loptada a fórma do ~:overno mo
narchico, com todns as instituições livres, e que 
marcham n11 vnnguarc;la da civilisação, ha a institui· 
ção, dos nossos juizes de paz para exercerem tue~ 
tuncções ·1 No Inglnterra, na França, na BoJgica, as 
untidados quo exercem· as attl'ibuições que vós que
reis que portonçam uo juiz de paz, worn a origem, 

.;;ão cr.•mo o geral t!os ncs~os juizes de paz? Estilo 
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constítuldas com os' mesmo!! predicados: ~as melim·aa 
condições ilo nosso juiz de· paz 't . E'- cousa mui~ di· 
versa, ::ir. p1-esidente: . . -

E quanto a nós, temos o preceito formal da 
constituição, que é a regu imprescíndiveLque deve 
ser obedecida. e &pplicada; temos a experiencia 
do qu" foi a omnipotencia dos juizes de_p11z. e te• 
mos agora de reformar a --lei de 3 de Dezembro, 
corn1.1ondo justamente as cousas como, ha mister. 

Quo ,,s -nobres senadores que iustam pela ' re- · 
f~1 ma radical •. q~t'ira_m -uma·exa~eraçã'! ~.té o. ponto 
na o só de ·JOStlttnr a mnniJ.otenCla aos JUIZtiS de psz 
coo.o óuLHrgal-a ao jury, que o mesmO. t:odigõ do· 
processo não determinava, são cohorentes, estão 
no seu proposito; pmém que nós que pro1ossumos os 
princip1os const~rvad•wes, isto é, oR princípios con
s:•gra(Jos na cl,nstituição do Estado~ que queremos 
fuz ·r a·justa applicoção 'delles na organisação da 
m<~gistratu·ra, discordemos dus ..ilobres sónadore.s, .. · 
nada tambetn de mais n••tnral. . , . , ~· 

&hs..p1:rveutura exageramo~ por' tnlmodo-que ·ra.: 
pillamos as idéas liberaes'l- Não. está~.,1bi o dócu-·· 
mento, qno pot· si o demonstra, est·J mesmo .,_ojecto 
•• emendas que dão solemo·) demonstraçilO, que os 
co,.servadows ni\o exagerarn os seus princípios, ·que 
a lei de 3 de Dezembro é r,•formada rasoavelmente, 
é·reformad1 mesmo no sentido o mais libera~ pos-
d~~ ' ·. . 

o Sa. ·SILVEIRA DA MOTT.\ :-Dando' ao governo> .O 
direito de aposentar-magístrad,o~. · 

O Sa. HÍNISTao DA . .JUSTJÇA :-Eis ahi .o nobre se· 
nadfir q~e me aponta un111 das disposições das' 
emendas da illlistra com'missão em relaÇAo A 
~posent:.doria dos magistrados; e tambem 'fOI' por '. 
onde principiou no seu discurso o nobre semador 
peh Sabia, o Sr. ZacatÍIIS, que fanou em segundo 
logar, o qu ·I, not~nao as lacunas· que assignalava 
no projecto e emendas. considera•a • qua·entretanto 
no projecto . se· comprehen:1io a aposentadoria dos 
magistrados. aposentadoria da' inici.ativa do governo. ' 
Pois b~m. senl\01es,.,esPes artigos a que allurlis, !!110 
textualmente cophtlos da r~roposts que o nobre se
nador pela 8ahta; o Sr. Nabuco, que encetou o de
bat+•,aJlresentnu ao corpo legisla ti v o no anno· de 1866, 
e nãfl e ~ó pela a•Jtoridade · do nobre .!lt'AIIdor, ·111ids 
tão ft'Speitavel, qufl :se ~li! tentam es~as disposiç6es, 
mas pela alta conveniencia e necassidli.de q11e havia 
dellas. · - . · • 

Sen-hores, não só á priori qu~lttuer bem cc:ineebe 
que póde havAr·casos de extrema necessida.1e de se 
dllr aposentaduria a homens invdlidos, incapaies 
absoluta monte de exerce•· o·uollre officio de jtllgar, 
como no presente já se dão c~sos destPS, que cha 
mnrn a atttJnção, e lembram essa necPssirJ,•de, que., 
devia ser !'atlsfeita com provid•!ncias do projectQ em 
dtscussüo. . 

!<:' sabido, Sr. preside1He, 9ue n11s nossas relações 
ha bl desembargador ab>olutllmente cégo, ha tal 
nbsolutnmente surdo: e bem que p~rec11 ao nobre se
na,lor pet" B ·hiu q•1e, ainda cégo,-.o lionr~do·magis
trado oinda poderi:l ox:ercor o seu offi•:io, assim como 
um sou amigo, que fôr11 11rlvogado na Bahia, e depois 
di) cégo exercia a advoea••ia, · •mvindo t1 leitnra dos 

• 
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papols OIlU&OS, qao lho Cuia 11m tlIbó, ninguem pód.) foi'se armado (l6dorfa 'no futuro dar asa ,a .. erd.~ , 
/ldmittir, Sr. prl!llidente, que 11m deaembarglldor deiros abusos, 11 apo'6ntadorias (orçadas que q80 

·'ab,olutainonte Céf,topOSSa,fxorcllro offlcio de'julga.· tivesfom 811 mesmo as razõos. ASlimuma .dispo.içao 
dor actl.vo. Como ler rroce~s~s ,. PoderAa. 8nr Ii~os ,ie lei rrevi~ente, como esta, 10nSe. de ab~jr, porta'a 

. por outrAm 1 Que conaan~ póde-sn deposuar nesse abusos é uma bl!m entendida proYldencia. ~ . • .. 
outrem 1 'lJev~rá o· mesmo desembargador' delegaI' Inquiriu·me o nobre sen.dor pelo Ceará:' « Nesto " 
em. parte 'os,8a '. ecell8idallo' da' ins&rucçAo que elle ar-'igo tambem 80 estaboleco 11 8Í!osen'tadorfa dOler~ 
dev~ beber muitas veJes 'çom a corop'arllç~o .defir·, minada por;mpodlmeflto m'nral;;; e~.Ex. !lueria 
~s, o conhecJmemo da propria letra ? ':Sl~nhfJros. saber que alcance' teri/t 'esta expre,sio .mp',~.m/ln'lll 
I8tu é escusado • .1emonstrar·se;" um homem "égo é 1II0ral. Estft bdrn vistl). se'nholes, que pila .8 ré'ere 
capib:. d,u' eXerL'~f a mu~icll, tal':llz, aio vejo que ri loucura. á obJiteração da, 'intelligQl1ci., coosti; 
outra arto pOSSIl ~Ue exercer, quanto,'mais comP!ll~ lIlindo incapncldade .bs01uta. . " .. ,. 
sar autos, e pratIca,· todos' os exames Dec8Ssano,s O SR FJ!:IlNANDI!S D CUNHA:'- Mas pode-se abusár 
para poder julgar. ' . . .. d " A • '. I 
'Umdesembargador absolutameote surdo. com a enten endo·se quo,é f .. lta de c/lpaC1da~e mora~, . 

organliilçAo e syste~A/ldoptad,) pelo regulamento O SR. MINISTRO DA .JUSTiÇA: ~ póde.sE!, en~nder' 
n18cC'JDtereociall,' nào.póde por moJo algum exercêr' que talvez compr.ehendll a mor!,l1dads ,do fndly,du,o 
o seu omeio, Como em uma conferencia oral trocar pelo seu procedimento menos digno ou reputado &aJ r·· 
razões, discutir,convencrr·sa e convencer a outrem? ,E' mlldf4isto, senbores"que não se pôdé jámals:de
Isto é évidente ;'é impossivel ~uà, dado esse impe. prohender semelhante sentido; seria "m -verdadeiro 

, dilaentotllrf,l]1ente.. que absolutamente i!,!uíilisa o àb!!so~ e,tão esc8fJdlll ... sCl, ~omo sI! fosse um ... ver«!a··, 
'magts~rado,lInpos"íbIlilalldo~lh9 ,o .. exer ~Icio, não' delra rnCracçllo de.lel. ou pr~cedImentl),lIrbItr~rlC?,; 
rfil.alte a'neces.td"de'da apo~eotadorla., n~o obstante ~ ./e1;· coot .. arlllva todoB 08 prlncl· 

·.'Se,porê.m. Í) proprio magis'.rado não ,a pe·Je por !1I0S. 'l;U8 deYlam prevalecer. porque. a lei é clara .. 
qualqu'~l'circum8tancia. talvez ca "richo, quando não ,~.' pre~lsil no st:u· s~ntido: es~btlle~e o cala: do 

. lIejá out[/l ~e8pecie ,de int .. resse, o que fazer? Será Impedlmsn.ttl. do .magl.tr~d,), C{uando Incon&e.&ave~-
, sacrificado oJn&ers8se publico? Não; é necessaria mellt,!' destltuldo de iDte~bgencla, por ~oucura, obh. 

uma providoncia. _ , .•. teraçao, provenha ou U80 do arnolleClmento, .cere· 
.Ora,:a providencia 'que o nobre senador po]a Ih- b~al... . '. . .' 

hijl, indicou no. arti,:!o da proposta, a q.'~e j~ má refe- '.0 SIl. FIIPNANDIlS DA CUNÍJA .-Mellaor· cabe nlS 
ri. e da qual C!li tlfl!da esta pa r te,. que dIZ .respelto causas physicas; é uma molestia apreciavel •. 
lia, apole~df)nas, e cllutelosa,e garantidora de' () S·· . . d·· 
tod". OI direitos:. é ouvido o. magistrado. ou seu a. MIN~STRO DA ',USTIÇA :-••• e, etermlDlI.a 
cu'rador~ : .. lIe por si .não póle deC",nllflr-se; é QUYi\lo aposentad.orJ?, ~orqueevldentemente .tal especle
o conselho ife Esla1Jo e vem depOIS a decisão fun. constitue lDCapaCJ~i1ae absoluta do magistrado .par. 
dada., _' . ' . . . , ex,erct>r o seuofficlo. '. 

Senhores. o que nos diz aexperieríci-l que oos. O SR. SILvsrRADA MnTTA :-P'órmule-!1e OU! pro· 
_ leva' a teceiar.tanto de taes abu.;os. e desconfiar da cesso e dê o supremo tribunal a sentença, e não o.' 

di.crfçlodo, governo •. e repE'lIir a, i~lÍcia&iYa. gove .. • govérno. . , . . , 
nativa em,nosllo paiz? Por !e_nlu~a.tem havido esse, O SR. '1I1~JS"rRO DA .JUSTlcA:-Tal é, senhores"a, 
~seDvolY1mfoto deperseg.ulçoes Inlqoas ~ontra ma· razão das disposiçõds referidas que, como Já.dis8e. 
glstrJdQs? Abusos (:omellwho9. nos .devem . leva .. 11 ftlram textualmente copiadas da proposta que, o '. 
ter prtlyençAo ,para a~utelal.08 no presente, e .no IlIustre senadol'pela Bahia apreB6nt0l1 no anBo,de' 
CUluro',Ea tlste respeIto. cumpre reconhecer, bem 1866. 
longe de, que da {lAr.teda acção do governo haja O SR. SILva'IRA ftA MO~TA ·~'Iato é 
exce8so11 -. reprehenslvels que posBam ,de qualquer OI' apenas .. u.ma 
modo, accllsar perseguição contr, O's magistrado" recriminação; não' é razão. ' 
não O. tem b,'ido, e "sntaque esses mesmosmagis- O sá. Z4C4iu~s-: -E' Ye~dade, Peço a paII1Y,r'. . 
trados, quer o desemb". gadOrda.relação. de Pornam· O SR. MIl'USTIlODA .JUSTiÇA :~O Dobre senador, 
budo. 'o ceg')" quer o !lo Mllranhllo. a Burdo. quer 'quo me intcrrompo, sem duvidJ alguma, o Caz ~ 
um juiz de direito da província do Mioag,que. se Inesm/) (:spirito com que no. seu ultimo discurso 
acha,ll)uco, são conserV.1 aos; e não obstante "/I zoes tant 18 vezes repetiu como um es&ribilho que f!Btil 
tão relevantes, dorivadas do uln impedimento noto· reformA era um,a mystificação. 
rio. plJlmi1r, nenhum delles 5'oft'reu éonstrllngimen· . 
to: opr"pondo-seeshdispo8içào, que, comojll disse, O SR. SILvallU DA MOTTA :~E é . 

. é garantidora, e longe de dar 11110 a abusos, resguarda. . O SR. MINISTIlO DA iU8"rI!iA :-Está visto que fe o 
gar'Dte a classe da. mRgistratura de v'olopeias que nobre 8enador por tII1 .modo interpreta o projecto e 
põr ventura, .pus~am proce;1er de medidu tom~das emendas. é coberento pas SIJIVl apreci8...Ções ; se3uo •. 
segundo a. occaslão. e sem têr assellto _em leI ou porém. um outro rumo, por outros prlncipios' di.· 
dispósição. 'regulamentar, consulta-se 'O serviço o o corre 'no sentido do seu radicalismo; pela minha 
.interes80 publico. \ .. ,. . parto, opposto ás reformu raJicaes tendendo a outro 

Áaecessidade, 'por' exemplo, no caso aelual talv;ez 0ll!! não o pos~o acompanhar. ., . 
levasse q"alquer governo a aposentar os Srs. des- ~esto assumpto. no qile toca ao proj.'cto e eme.l
embargadores~Gutlrrll e Visgueiro; mas se o aresto das, r.apito, Sr. presidente, não vejo senão materia 
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'a mais. grave e pondero.sa, a necessida·ie de prover·· e~colher-;!!e gente que tivess~ a.s habilitaçõi!is· de Cll· 
nios ao melhor serviço da ordPm judiciariÍI, e pro• 1·a~i lade onde t•.nto falt11 ? CQm(\.proporcion~t.r-lhes. 
ces'-Q;p~r:l resgullr~ar todt•s o~ direitos indi.vid~aos .• vf!ntagens ta~s .que ,11inda p:•ra a. rnrt~~c. mt1d.eFta po• 
eonsutu!Dd•l o sorvrço d1 a~mm1straçi1o da JUSttça o s1çno;fosst~m nomo~d.t•ll hnm,ns capazes e ... ru:~ll(l fi. 
mais prestava!, o m~is conveniAnte possivel. Assim c.1ssem F.JusftJi.tat 't Bem se. vê que ,ba· verdadeil'a 

. encarando a questão, Sr. prosidànt•', niio poss .. 11d- 1mp,ossibilid..Jde, No entretant.,, é n drsid~rat"m 'q1,1e 
mittir qu~ por vistas polittca~, peh•· prisma ria pó li o rwbre .11enadg_r manifeF,tll p:•ra se estabelecer um.a 
tic~, se con~litere e se con~titua or·ganifação JlliH- nrdtJm de cou~as, qpA aliós. só ddVe fl pó•Je ser eon
ci..~ria' qu·~ deve repousar 'sobre as base~ sol idos,• stituida. como o·om~o'rtem e Aceitam as circumiltao
inab3laveis, firmes da udministraçiio da justiça. cias do paiz; e no ~eu tido que dispõe o -projecto e 

o Sa.. SJLVIIIR.\ DA MOTTA:-0 que menos vrccisa emendas, o ~.~o m_elbor IJ!O<Io-po_ilsivel. . . 
àe emenda e querem '3mendar é 0 proce~so. E. com effeuo,. ~r. prea!de~te., fazendo o para I leio 

. _ _ · . entre o que 11gora se propoe e as rropnstas que tem 
.o ·Sa. •. unnsTa.o D4 IUSTIÇA : - Nao é posstyel tle· sido aprtlsentadas, aind11. por _muitos. di,!IÓ.s 'iepre .... 

chn11r ·disto; ~e o .nobre senador PIJ modoy!cohe- senrantes do la<lo)ib,er~l·, ·não yejo .(l_ntro dlaa no~ .. 
J'e_nte, contr11thctnno, ora proclAma 11 peJferçao do nhnmo.que ofl'!'rcç~ ~ w~sma copia .de gorautia.s que. 
let ~~ 3 de Dezembro .. de 1841 e 11ustenta que ell_a o p·esente prc•Jectoem d·scussAo. '·· . , . . ·. 
SO~Ja sobretudo prefenve.l. SA perventuril se Cc:lOSil- os· SJLVBift Do\ MOTT . :_Nisi' . v·. E . ·8 -,á -
·•utssem executores condtgno· ..• · · · · . R. 4 A· o · • x ~ 8f.i · · · . . . . ganado. - ·. • 

. O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :. - D1sto e ·que se pre· . 0 : S9. MINISTRO nA .nÍSTIÇA :-A separliciio:~i;_; · · 
~lsa. ' . lici11 dá justiça; senhores; e1·a outro. d~s•d~rntu·;,,~ 

O Sa.. anNISTRO DA JUSTIÇo\: _- : •• ~ra quer a ro- upposição. cllimoro~à .'~iigeúcia qu·e· •\!.J'~z~â~i-mpre 
fo. r~11 r;•dtca~, quer_a daroi{açrw l!Jlerra, comple~a como cousa q4e ma. 1s .. tm.Jlor. tava exec .. !Jtltr_\'se.·:il~.ra 
da ro~sma let, que _tao bem precomsa como . a. mats correcção dos de!eltos .da lei· de ~ de . [)ezem)tro. 
p~rfotta, S. Ex. osc1~la entre dous extremos ~~~u~sos. ora, o que_.se oppoe a_ esta. r:artE! do ~rojec~. !'.~emén'-
0 certo é, Sr. prest,Jente, que ne~t• .organrsaçao o das? Oppoe-se que nao ftoqulgado tncompattvel de 
qu6· cumpria. sobret•J~o atte~der e consu_llar era II! as t>XPrcor auto'i-idade pÓiicial' o· juiz !le pá i; diz-se 
ctrcullo.;tanctns d!> patz, aqutllo qr1e havta de realtsa- que a emenda desf!'z tuo1o qu_ant~ o p.;ojeett) ti!Jb~ de' 

. vel, que era possryel fazer-se ~ccommodado ás m~s- bom nesta parte, V1•to que na_o 'dtspOz-que 'o 'Jiiiz de 
mas ci'rcumstlin~laS,· ·propol'CIOD8ndo-se OS motOS plZ era inC• mpativel para ·se·r Dóml!'ado' autoi'iiflldi:l 

,. de melhor admrnistraçll.o da justiçâ. - polici11ll · · . · . . ·': · 1 
:. • •• . · 

. (j SR. SILVEIRA DA MoTTA: - A dilferença é que S~nhores, tem:s~ reCf:!Dhf!~tc:fn :a.: necossid!Jd~_de 
"" julgo que o poder judiciado é indopendente -e !'ltt~f'!Dar'se a po_lrçl~ d:1 JI;ISlltj~.·. po. J"qu.e as func:ç. o .. I?!' 

, V. Ex. entende quo não é. •I u~1~1"t1us~ · aqrnllo que ~ attrtbcuro do m~.glstra.do. 
· . I . o· JUlgar, na o póde rertencer a outra classe dist1oeta 

· o·sa. MINISTRo D4 JUSTIÇA :-A~sim, o nobre se- pela razao de que para tal mister só o magistrad'o 
nado.r repi lle a:att.ençãp qutJ se dei!-:~ orgaoisaQão. se re':(IJB~êrii.la' pelo saber!. pelá_ L•roDciéi;i,Çfa'''pela 
da autortdade JUlgadora. nas condtçoes de maJor ··xpertencta, peln respunsabthd~de, emOm, peÍa ca-

' éap_11cida~e • coRst!tuJndo-~~ sómenre juizes P.ro- pucidade, 'e àté. P..el!! leg:t1mida_de' 'con~tltu!li'óna,, 
ftsstooaos. yerdade:ro~ magtstrndos. S. Ex·. vê .ll!sto porquan~o a C<>~.'!lltutçãn de~l:lrmm~ .. ,t;~ue,.o_s .JP!Igis~· 
um mal em ,·ez de um bem; entende que ess~:~s JUizes trados sepm nomeados pelo executtvo.· .O~a, em' éx-' · 
são dependentes do governo, manivellas subser- Jender este exercicio tão ·espacial, · 'pértenconte' á 
vientes. qU'I não oft'erer.em garlllllÍa !llguma, pnrqutr C•tÍÍlpetencia exclÜSÍV!! d3 ÍIJa~istraturÍI.' é.((q_fl 090• 1 

; 

pua o magistr.1dO poder BP[ magistrado, offere'ci~r stitrle o notado vicio da lei 'de'3 de,Dezem'bro; em-· -
tortos. as gnrantia_s deve s13r. i!IBfJIUVi.~el .•. e immut•el qua~·to fez par~ic!p •ntedo !l~er~i.~io dei. e~~ctlvoju~-: 
Não e sómente nao poder ser rem~'Vldo ile uma co- gameoto as autondades pobcJaes; tíar consequéncm 
marca par11 outra, do uma para ouLr.t ·relaçno mlis 11 necessidàdo que.·ctiíiipria ~ttendJr era· eonceiltrar· 
ainda não poder -ter acr.esso em •'virtiliie- de des- llD JÍlO!(iSLrlitura o . oftldo. de julgar.:•Jsto' fáz o' pro~· 
pach'l do potler executivl.l,- ao modo da roagistratura jecto emendado: Un;Ja das' princ~paes P~.~·~~~ llóJ.ul~; 
ml{leza. · on:ie na o ha occesso, ond<~ tn.Jos os lo- Halm.:mto. a formaçio da :culpa que autortsa a ~rielo· 
g~re~. desde o ~ais modeslo oo superior, são co~- c!IAmn~a ~~v~nttva,_ é exclusivani~~~~ dad1 'é:•il'u~p-"' 
suLutdos de manetra que•nelle se acommod:~ t• rna1s ndade JUdtctarta,; ro:::ttradn das autondades póhciaeP: . 
c1paz, o· bornem mnis ·· notavel da sua ci,1Sse ahi . Pois bem: esta l'ilrte eEsendal ro: escureCida para 
.serfe perCeitam!lnte., assim c~ mo et~contr!l todas as se proiJ1ani'dr desde I!J~o preferível o projM~o vindo' 

, vant•gens des~J!lwe~s, que s~o p~ra ~ausfaz~r· ao dn outra camua; for JUI.gad.~.~.~ta.parte fJI~~ol!lim-
bomllm·de hab1htaçoes. · . '· '· · · '· · portnn~e: m'.ls ô que cumpr1a sobretudo' senhores, 

Realisu i~to no Brasil é uma impo_ssibilidad!" que con.surilr er~ o juiz de· p~z niio ser ju~·g~1do. i.riêólb .. 
bem ~e .m~ntfesta, quando, em nza<_~ do n·amet·o pattye~ para car$os po~t~?laos: Ora1 ~ J.Ulzil'do ~e, P,ÍIZ 
r.rescrdtss1m · de togares, 1•ra necessarto acbar cen- ole st tom fum:çoes polrmaes ; o"codJgo do processq· 
tenares ~ centonare·s de ho.mo~~ h·•bilitados ; pois :assim o ·c~nstltuiu, e a. l!"i. de 3 do Dez,.P,J,~r'! o con·~' 
que }III' e a extensão du terruorto· e ta,!D:•nh'l. a e~- :servou ; e~ P<?rtanto, 1:! JUiz .. de paz. u,~á·:~~t~.~id!i_de 
pa_rsa'!. d~ popu!açiio; era· preciso poul'uma multi- tambe~·po~JCUtl; e n1io s~ trat!l:n~m s~.r9co~he~e a 
plrcaçao tmp'lSSlvel de d<>speza o. l'o~so~l- E con~o conYe!Hencta do reor~~~~~a~ o JUIZ~~~ de,'.J.l~~; e;a~~~ 

. '· 
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o nobre senad.or Jielll' Dahia entondeú qu'l se lhe 
d~:Via a larga r ,as .attribuições, devia · fer . coru.tituido 
·".lniJ~e.u; ·t>n~,r~tanto agora quer rorJJIII'-o incompa
.t~vel para. funr.ço~s P'!li~iaea que c li~ já.exerce pel11 
sua propr111 or~anis.açao I Isto <'.ra b.té um contrlt 
11ens(l; mas foi capitulo p.tril se ,regciLar as emen· 
das! · '· ·· · 

A p~is~o preventiva _que os nobres senadorr1s. re
·co"!b;ecem ser.uq~a ~ece~~idade, . p'•'in!!,ipàl.mente nn 
'Brasd,- se~undo _as su:ts ctrcumstancias notori11~ oão 
p~de ~Pr _abr:ilid~' P'é oxclus:vam!Jrifn sujei!:~ á juds~ 
d1c~ao d:o au,torl~a~e formaJ.lo':lt da culpa ;_a em~i!Dda 
da illustre comm1ssao, cqn~tltll,l!l•Jo a a IHorJdâdc for~ 
madora·· ~a culp~ f!IIS melhot:es co.ndiçõàs de. ca ~:u;:i. 
d~de,. ~.a.~ C!DOd}ÇOe3 p~OpriOS de VérdadelrO JUIZ, 
ptrereçe ~ max1m-1 qaranti,, do bom desempenho 
df!sJa iiJJp~rtant~ .•ttnhuiçll:>. E', P"rtant.n, um .me
lbo.~a~ento CaPJt~l ao pi'OJeeto que veio du CIJW~>l'a 
dos duputados, v1str1 como n.elle· a atUoridade •·t•li-
CÍ!Il. conti!Ju~va a ser ~o:madorá .d~ culpa; cootpe

, ten~ p~ra, Orddll81' ii rr~sao. Pt:CVflDtiVa, 1\(!IS porque 
no proJecto d11 camsra se hn:ntava o meio da execu~ 

'ção da prisiio'· á visla.de um mandado directamente 
·"lP~di~u · pe!a ~.utor !11/ldO formadora da culpa. e as
sim em IJlUltos eall!ls. P.l'a emhar~ça•I.I se n11o ÍID· 
p11~áibi!iteda a nc~,1n da autori~'!~8 p11r" ordeo_11.r 
as,.pr~so(ls preventivas que .~e reçonheccm noces~a
rias; e porque DI! emenda da illu~trP · r.ommi~são se 
dispoz _p11ra a nutor_i'lacfe nãu ficar pqiad '• fl:IÍ.nguada 
d,_e I'IC~o no cumP.runentrl do&\~ dttver ,á ·seu cnrgo. 
que t1vesse, a faculdade de, ordenar a prisão. J1à,ol só 
por man 1;.du.edcdpto, mal!l ainda requisit11ndo por as· 
ÓriJl_to, Pl!lo)elrgrl!p!Jo, peln imprAns,~ ... u. por !·utro 
qualquer m,ldfl, s.:l>b sua r~spon~abilicl•de,. e que a 
a utorid~de, policial· 11 ex·'cutnsse,. $em p ·c qu · "tivesseo 
co~~ecirrientn da. à~pl'it1iç~n da ordPm ria 1• utoridllde 
corn_pe.te1Jtn remettendo JmmP.diatamRnte, o preso a 
P.,resenca da mesm:1 nutoridadll judician~ l'on: peten
te, ·coticlu~ID os nobre~ senador·e• : Eis aqui a y:ie• 
Jencia da prisiio nrbitraria cm tJdo o serrtido, sus 
teataj!a· pela ernei1da l · 

' viço; deP,e.ndem, ,porém, .n,.o ha que desconb •. c:Q~, 
dos executores: s•• com o l•buso do poder, .com a Bl· 
mulaçào, · com a ·fraude; qudq11er. se Prrcg!A úm di· 
reilo que n~o .tem, serve-se .de. meioll qúe eómll,0\0 811'J 
certas e. determinadas circumlita'riéfas o par:a ·ll.uta:u 
am póde usar, commotLe um 11buso. ~las qual é.'lfiel. a disposição escriptiÍ que póde ter t:m si a vir.WcJe'-de • 
o repellir? · , · · : ~- ·_. . 

. Já se vê, que isto não é considerar a quc.stlo; á 
declinar de lia; c.om as ·disposiÇões· que se acham 
con~agrad3S no projecto. tt emeod"~· estl!bekce{D se 
os 'm,eios nec;:t-ssnrio,s p•~r.a 9ue a eutorj 1ade cumpro . 
seu dever, DilO f·: Ite ao ser!IÇO que !h e. é_ enc.,rregado; 
não f•llam tambom o,s meu~s sobeJOS. para _qu11 tod.os 
sa des~ggravtJm da v1olenc1a, tenbaln ·quanto é poa· 
sival as garot ntias que .ha mister; ta'Os 'são as d1spo-· 
sições salut-'~" do projecto ~me!Jd.ado. . -: · . . · . 

Ainda voltou . o nobre-seoaaor pela provu1cia do 
Ceará ao habeas-corpus; diEs.·e · t(UA !i. disp()aiçlo 
q!le limitP:va esta providencia ás p~1sões e ':_OIJI'ran
gunenl••s 1l.egau; m~alval'a todavia a prisa(f deter
minada por' pror1unci11 da au~oridade compe~eDtf!, 
"concluiu que era, prirtan_to, qmn·burl.,, .Í!'I!Jtiliaavl!l, 
toda prov!dencia -do h"beas·Cf!rpul, co.~tr,arl,eta:~ 
jUJ·ispru~lencia prati•·a do pai?.. . - · · . 

Sr. presidente, faUa-,se em·jurisprudel\ci~ do. r~iz:. 
onde eFti. esta· jurisprudencia'? Porventura um untcv 
caso julgado.. ..• · .-· 

O Sa~ PoMPEU:- Muitos. 
0 SR. IIIIN(STRO DA IUSTIÇA: - ••• ; coalrar.h•do 

tantas veze-. por mnitiFsimos oulr•>!l é que fdrma a · 
júrispruJencia? O nobre senl!dor refere-se-ao ~IUmo 
ju)g.lmonto, do SU[l~9m!l tri~unal d!3 jus&fça 'rn:
lativO' li casa da 1\hsencurdiii de Santo11; ·quando . 

· s9obore.:~, . Onde OSIIÍ a ~iolencia? -<\hi ba uma 
justa atteuçàn para esse sflrvi~o imporUtnte; ahi 
uslá o meio, rwrn qUf!ll autoriaado uão fique deHar-

' ma da; -e nilu lllofft·a 11 sncie!l11de. ·E a&t.endci p11 rH 11s 
circum6tancia~ dn nosso paiz; attendei que co·m 
esse systr;ma do ·projecto st! limita a corupeu•nc:i.t ole 
ordenat· n prisão ii pr·opr.ia' nutoridade judir.isri.• com 
aR providencias qu~> enco1ro·a o m .. smo projN!tn. já' 
proveur!o ·que se prncçdn li formação d11 cul1.1a o!iJm 
todt presteza o r.emtlluindo julgador d11 · pronunci" 
o mesmo juiz de dil-eito, ou já d11ndo an hab .. a.• 
r,orpfl&. o maior desenvolvimento possível.- s .. ha 
abul!'os a receiar. sa r1esta organisação se constitue 
para o pniz um est"clo •lo cou~r.s prejudicillh que 
mereco Fer repeli ido; so t.•l fÍ a voss~ t•!Jpre!lcnsão. 

outros cns,,~ em numero extraordinario foram dar.f-· 
didos em coutrario deste, e ha jurispnad.encia ftr~ 
rilada. Senhores, nã" admitto este ari:ume,n~o -~e , 
autori la de; .f1•,1tnodo-so de estabelecer uma dl,post
çil.o que !'irva de norma, outros · princil'liog, oútras 
razões devem st>r 11ttendidas, consultando··Ee a ver· 
dadeira _n11~~reza do habeas~corpu~ .. . , · -.' · .. ' ·: ·· 

Por' maiS de uma vez tenho dilO e rerrto ,,que·' o 
habtUJI, CoTpiiB é -inedidll CUjO fim .. llatur·a é COrrigir. 
n illegalidade d,, prisão, · cn,hibh· o constrangfmellto 
i Ilegal, delerm,in~~ó po,r UIJ1a.prf~ão ar~J&raria~ · f'~rà. ' 
diE•to nãcneru c;. b1mento o ht~berJB .. oorp~11; outros· 
~iio os recursos, e bem determinados na lei e regu~'· 
l~emento: e'se de todo oão-''vedam que por,veli$uríi' 
ir•jiis~iças se P.ratiquem e so~r_a a'Jg~em pris4o · frO~: 
nuncJadcl ou condclrnnado IOJUSiam(lnteo, é porque 

' eu vos per.n quH comp11rois esta .-.rg,1nisa ·iío judi· 
ciaria com· o que ha a tal ulspeit•• nes 1 flRÍZPS que 
são cousiderados ,como modelo~ de instituições livr~s 
Argumentaes com abusos?· 

Abusos sernoro f'O poderrr dnr r.ontra totla e qual
quer ·leí, sejll ·qual for a sua uatúrt,ztt., As. leis são 
pro,•id~J.ncias a ·toquadas para a .. satisfaolio do um ser-

. ' 

tilo fallivel é a justiça doR homens. · ' · · 
Sonhnros, nisfe e r·yiio que o cons,tr~ng!mflpto 

illegal tem o duplo V\1'10 de.tys:anfsal\ o lndiv!duo •. 
quo é vj.ct•ma dtil-lt!, P ,.scandahsar o puJ,lhco;. era 
urgente. portMIItO, cordgit-il. Havia um· modo . se
gUl'O, inf,.Ili vel de se lazer essa coJ·recçiw, · sem 
r.ncou,·onienté, ~cm se p(!rturba.r a mBfChll d111 .admi
nbtr·açãn da jw~tiça ém seus tPrmos regular··s, po.r
qu!) a Jlle:.wlidad!3 ó sempre .. fPIIpifesta, às:a~j111 1 il!, 
conhece, se; cornge ~e conced\}ndo summar•amon~t•, 
prest!"mf'nto a ordem do habro~ corpus.' A injti~•IÇa, 
porém, dn •1•a~isiin omanadil ~~ autorid.a!le. con~pe:. 
tonto, es•a nã9 pó i e. ser -corng1d11 senão pelos tra• 
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. mites ordin.,rios, por outros meios; é mister pro
fun1la irida~aç~o. andltoento 'rpgular dos re~ursos 
proprios. Se se admittisse que a titu.lo do injustiça 
se p •rturbassó ~um processo que deve segutr sua 
marcha regular, então outros . e. mats largos incon~ 
venientes, .~atendendo com a ordem publica, resul
tuiam. 

de direito das comarca!J_do lo artigo, diz bem cl11ra• 
mente" pr··j<>cto emendado, servirão n·u mesmas 
condiçõoH e coll't as. vantagens dos juizes m11nick-' 
pae11: tem 11 uutngein do progredir na c•rrelrll; çom 
os qu11tro ann.ls de exct:cicio, constituem-se aptos para 
serem dcspachad.,s juizes de direito; 'tem o mesmo 
ordena :o. tom as mesmas. va11tagens; perc11bem 
os m~:~smos ernolumentos.dos despacbL;s que derem ; , 
em ·tud" e por tudo estão·n•\ r111iio dos .juizeR muni· 
crpaes com a dift'ereni;;a qlie S. Ex. notou de ier·lbes·· 
necessa.rio m.ois um anno de práoícJ pura·s~rem des; 

E;cusaJo ·é ins:stir mais, Sr .. presidente, a vet·
dade é que nas mediJas que a osLe respeito consn· 
.:ra a emend11 d • illustr:e comrnissão ha tudo quanto 
de mais dnsanvolvi•lamente se pó:.le fazer nesto 
assumpto. Inclue-se· até na r~ompeteucia: di\ autori
dade capaz de conceJer habeas-corpus o poder de 
acabar com os abusos pelas 'Prisões feitas aduiinis 
trátivamento Jlara o recrutamento, para o exercito e 
armada. E nisto pareceu ao nobre sen11dor pela 
Bahia, o Sr. barão de ~1uririba, tamanho exc11sso que 
lbe merect'u extranbeza, arguindo a disposição·da 
emenda nesta parte por compromfltttlr a or.Jem do 
servi_ço publico, que não dtvia ser assim comoro· 
metttda: entretanto o nobre sénad· r pelo Ceará diz, 

-nada se fez; h1 11ntes que-extranbar, quo Nvreben
~er.. do que .aceitar e ·louvar. visto que a chamada 
JUrtlprudencta dos tribunaes ficou desacatada! 

Sr. presidente,· p.~ssarei a fnzer ztlgumas corisi
d~ra9oea e~ resposta ao honrado son • dor pela pro
VlDClll do Ptauby, que propriamente, cumpre dizer 
com louvor de S. Ex., entrou na discussão do pro~ 
jacto, procurat1do concorrer para que suas drsposi
çies fossem barmoni•:as, Ee corrigisseut, como era 
de mister. S. Ex •• porém. na maio'r par te das obser
va!<ões que fez não me ·pareceu que tivesse razão; 
prtncipiuu por coJJsiderdr que havia logo rro primeiro 
artigo uma lacuna não se d~terminanclo precis3-
~ento a SUpptEliSáO da Classe dOS juizes lnUoicipaes 
nas comarcas respectivas, por quanto não-se deve 
deduzir podnferenci• uma semf\Jhnnie disposição. 

Não me pareceu· que-tives~e ruão nesta ~arte, 
visto que o ar,igo como .se acha formalmente deter
mina uma organisação de pe,;mal em que não entram 
esses juizes. O arhgo precisament~ diz que toda a 
jurisd1cção d.1l• instancia será exercitada petosjuizes 

· ile direito;_! .dispõe depois que terão por auxiliares 
seus substttntos. Evidentomente -tal era a determi
nação que devia ser conce11ida neste artigo par11 ee 
fundar a nova ordem adorta•la; nella não entra o 
elemento dos jliizes munictpaes, nem devh ser refe. 
.rido; no artigo, a organisação está d•>lerminada._por 
modo claro e preCitiO· que exçlue toda a ambigoli
dade. Nas comarcas sómer~te ha 1• A 2• in~t~ucia, 
servida a 1• pelos juizes de direito. auxiliados plllvs 
seus' substhutos, e a 2• pelas relações: não ha juizes 
municipaes: Est11 lei é perm11nente de ,;rganisuçlio 
judiciaria; não cabe n!llla uma reterencia transito
ria aos juizes municipaes que são.> supprimidos nas 

'especiaes comarcas da nova organisaçi10. 

pacbados substitutos dos juizes de direito; --A·· .este'· 
respeito em um outro di~.curso que na segunda .dts
cus&ão profel'i dei a m.,sma razao. respondendo' "ao 
nobre sen;sdo~ por Pernambuc••· Era dispo~ição esta . 
que vinha no 11rojecto da c.1mara dos d!'l;>Utâd11s; não 
m.e pnrec<lu quo se devesse reduzrr es·a habilitação . 
da prati~a exigida por d'ous annos, quando !lttendia · . 
que eram Sl•b~titutos de juiztisdo diri:'Ítl d:tS comnr
cas de maior importancia, que· em uada prejudicava,,. 
um semelb11nte requisito, que tendia seguramente a 
dar mY«· experienci.o aos que poi·ventura f.:>Ê!lem des 
packlldos de novo para t&el! Jogares. _ " 

Mas, senhores, entrará em duvida que a exj)res· 
aio: servirão nu mesmas ·condicões •e Vdrit,.gene 
dos juile:fmunicipaes, significa que terão o mesmo 
orde!J~do, as mesmas prorog11•ivasque teem osjuizes 
mUOlCJpaPS 'f . , 

Supponho- que não ha nada mais claro e preciso. 
·Mas, S .. Ex. disse que entrava em duvida, porque 

em uma disposição éo-relatiVJ ·qrte vem no art. 13, 
referind<l·se aos venciment JS- a que 'teem direito os 
juizes municipaés, quando substituem aos juizes de 
ilireito, exc!usiv:tmente fallavà-~e em juizeR muni
·1ipaes, o até so fallava em supplontes de juizes mu
nicipae!l, e não se to :ava llpl substitutos do~ juizes 
de duetto· das comarca!! do art. 1•. Parecia-me que
C!l'!!Piet~ d!"terminaç!ío _estava incluída n11 d~spo• 
stçao prrmerra ·que dtspoo u nJs mesmas. cond1çees 
e Vantasens dos jUÍZ'lS munícíp oes », tlllfO quaRtO 
constittnsse condiçó•ls e vantagens de juizf.s muni· 
cipues, ips!> f•rcto, pertencb igualmente aos substi-
tutos. · 

Mas. emflm, a illustre commissão entendeu que 
era conveniente. mesmo para evitar quslqu:er am·· 
biguo, re.!oniJ.econdo que o nobre·'sonador, tão dis
creto cor11o é. não manifestaria- esta duvida, senão 
lhe partlcesse que ella póde e1ber em muitas 'intel
ligencia~. resolveu·mandHa emenda que estA sobre 
a mesa, que neste nrt. 13 se junte tombem aos juizes 
municipaes os substitutos dos. j~izes de dil'eilo das 
comarcas do ·art. 1. • · . 

Quanto ao 'dtlstlllu que'devew ter os octuaus juizes 
municipaes das comaro"s .do art. 1• é manifesto. que 
passarão a juiztls substitutoR, subsistindo nos 'aeull 
~BB!JlO!! Jogares cuj~ alteração não lhes· prejudica· o 
d1re1to. ' O S11. PARAliAGUÁ : - Que destino se dtí ito~ 

actunes? 
O SR. MINiSTRO DA. .ruSTIÇA: -Pergunta o nobre se

nador que destmo terão os juizes municipaes? E se os 
substitu(9s teem ou não orde•aados? Sr. presio:Jent•• •. 
é manifosta n letra do arti~o; não pó de haver am!Ji
guid~dc nem equivocação ; os substitutos dos juizes 

S. Ex. fez rep11ro que com as g•·otificações auto- · 
ris a das da quantia não' excedente de 500,$ nos ad • 
juntos dos promntor'es ia uma granJa desp~za que 
talvez pesasse extraordinariamente ao thesuuro. 
Sunhores, esta disposição 6 do. projecto da camara 
dos deputados: e certo qu·1 á illustre com missão -
pareceu conv<:'niento atigmentar ainda a irutifiGação 
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proposta ' para tornai-a mais capaz- de retribuir 01 instrucção do proéesao' ~oasistia.em uma 18rfe ~de 
serviç, do_ adju'!to do J_~ro~otor. 'trata-se do sa~iço seu&eaçRs. _ _ · . . _ - .. , _ . · . ~ 
da. admin_as&raçao 'da JUStiça; trata,se .da ~m~ nova - Parece-me que foi Ja&o mus ou meoo1 f! que diue 

-organisaçao, em que iraade parte da micaa&Jva dos o nobre sanador; ru~11. sen·hures, o seo&adõ claro e-
·pro_c"_ s~o8, d«J pr~celimant_!' cr-ilaiaal. deve partir da preci11o do res,l)ectivo ~rtig~ 'alo admiUe a. duvida, 
promotoria publica, ser!tda JIOr promotores e ad- opposb por S. Ex. A d1sposação alo é -coula nova 1 

JUDtos; !1Ual9uer de~paz~. pois, que tie faça, com- nós-já ti ;remos est I •prlltica '"' regímen do codigo 
ta ato que seJa ut•l, nr1 sentido de trazf'r melhor dn processo, e justameute ella era . indicsda em _ 
peasoal par·a O· serviço da adrnmislração d11 justiça, ditrerentes propost.1~ e projectos apreseatado1 .. ao • 
nunca pes~rá ao tbesonro, porque :é .laqueUHs deil· C· •rpoJagislativo e q11e tt:~xtu~lrneote ~erviam·ie ~ 
pezas que de ~ua . n~turez~, p~:lo ·grande\al_canca me1ma phrase qua bem ••lf.•llfica: '!. S110 compe&ea-:. 
de vantagens ao p~ahco~Jiao sao f ara se l~sumar. te~ par:t c_oop~rt~rem na. ~ns&rucçao do1 · p1·oce••o~ . 

'. 
' . ~ . 

O quo é p~ra lastunar e que u &besouro 11ao tenha ·ate a &ent•:nç.t Jnturlocu&ona com l..Jtça de iieftnUiYa 
dinheiro bastante p~t·o que hes de1pezas fossem .. ta-· ou até a semonça rJefirijtiva »;,tal é o que 18 deDO• · '·' ' 
lbada~ por modo a podere~ valiosamente retriboir mina p~op;l'iatLI!llrr.e senr.ença; o maiídesigna-se de.· --- . 
o aervJ140 de urn pessoal ma1s ·c• paz, po.r quanto o paeho.. ·. · • · :... ' · 
pesso_al mais caJ!az, por via de regra, nAo 1 prefare _a .O Sa. PAR.\NAGUÁ :-0 artigo diz~ qualquer teu·' 
carre11'a. da rn..agJStratura, por ser pelo lado d:J re&rl· tença.· · · · . • : . . . . .. · 
buíçio pe·cuniar!t~ ingJata, e por .isso_, é hoje. tão Ç) SR .• HJNJSTR·n DA lUiiTlCA :-;-Ora, esla 111rte pto-

. -.abandonacf.a corno em outro .tempo fo1 procurada. praamente pertence ao regulamento que ifeve bem 
. 'Nesta parte a observaçilf,i que fez o nobre senador determinar e extremar 01f precisos termos da com-
. · las&im::tndo' a despe:ta que se vae fazer co~ a cre.1ção petencia. do (Jtoparador.· Na <!" diacuuloL reapoD· ·. 
·· dos ·adjuntos, discorda muito do (>Spirito ,que dando ao nobre senadór- pelo Amazonas, 'i"e ji 
·anima. tantos outros nobres ·senadores, espeeutl- occasião do di~er que o que me parecia dever deter. · 
'mea'a àquelle que .encetou o debato, o illustrado re· niiaar-se. era. qu., os juize11 de direito proferi11em, 
lato_r,da'cominissão de legisb_çã<i. Realll_lent • enr.en· além das sentP.n~9s delloitiva "• as iaterlocu~riaa de 
do que S. Es:. nem rne~rno no conceato de seus que se podesae mterpôr aggravo de petiglio ou ins
collegaa póde tl>r razão nost!' p~rte. Essa centena de trumento, P?rque esses ·eram. os julgados que pu. 
contos em que S. Ex. a~ahou o mon.t•n~e da des· !Jham o!l,rodram pOr.termoa'o proeess~ em pri~eil'a .-
peza nio faltará ao thesouro, que só merecerá las· 1nstanc111. E~&o sentido é ela r~> e prec1110 ao ar&i1o :·. 
tima senlio poder retrib,uir a. um pessoal çaJiaz para e melhor dove ser.. determinado n~regulameato • .E' . 
promover os processos' e p.Ha que se melbore 11 mataria mesmo propria para ser regulamea&ada ... 
administração. da justiça criminal.· _ .-:- ~ Observou o ,nobre. senador: •A orgaofaaçio do 

S.' Ex. notou que, doclarando-s~ lf.• .artigo pro· art: 1•' ain·1a conté'JJ um defeito muito reparavel, 
prio que àos juizeS municip11es, IIS~im COfll.O .808 jui· e é que, Cllbendo 1108 membros da. reJaçAO 8 j)teli• 
zes de dírei._&o, nas comarcas do ar&. 1•, ficava exclu- deocia do jurv, ba: uma distracção·. de serv1~ do 
sivamente pert.:,ncendo, com outros julgamentos, o tribunal detri'mentou á ordem e 110 melbor des-; 
das infracções dos termos de-bem viver e segurança, empenho desse sorviç,/; · distrahido um delem• 
accrescentano1o se-que fizerem assiguar as autori- bargador ,de seu trii.JunaJ, tem de passar 01 feito• 
da~es policiaes,~não .se mtincion •asem. os juizes de de P;:~all~i~11 que a pal"&e 4fo &ro~balbo já àdiaatada 
paz, tambem competentes para fazer ass1gnar termos fica loutrbsa•Ja e vae onerar 1•utro de~embargador.• · 
de segur••oça e de barn viv.er. E. posto !JUS, Sr. pre- Hesponderei ·ao nobre senador, porquaa&o eata 
sideote. na-dt:lterm nação. geral do 11u&ondades poli- obje~o por mais de uma vez tem sido adduzfd• 
éiaes naturalmente' su devasse ju'g11r incluidos os por pt'ssoas eateqdidas que .Previam eue inCODYe• · 
termos ordenados ~elosj••izes de pa. z que nesta parta, niente: ol. que pretendo. se ttver a honra 'ele redigir 
emquanto · es:ercitam esta- funcçil.o,e ord•mam estes o regulantento, é determinar !JUS a desigoaçio cfoa 
termos, são _autoridades policiaes, srgundo d~clar~ desell_lba~ga~o_res para a preaíde!Jcia do jury ~e .faÇa 
não só o co.1Jgo do processo como a mesma le1 de a pu r d1str1butçao e por modo a nao ·trazer preJUJzo : 

· da Dezambro. inscrevendo. essa attributçlio nas at- e certo que lt possh:el proporcionar o servi~ d,, · 
tribuições polic•aos , comtuú·~ pareceu á illustre jury, .re•luzindo 11 uma ou a-poucas sessões d1arias 
comnílssão cqnvenienta, par:_1 evitar o ambíguo, p~ra cadll des~mbargndor. Est.1.brl!va distra~çi!o do 
mandar a emenda que fui otrerecada para que ás pa- trrbunal não uupeda nem prPJUdJCll". de qualquer 
lavras -autoridadespoliciacs-seaccresceate-etam· moflo a orqem do serviço. E visto que silo no geral 
bem-os-juizes de paz. . . · · · varões lldiantados ern llnAOS, já dispondo de menos 

Esta,- portanto, nesta parte satisfeito o reparo do robustez. deste modo melhor se IIC,modarA á (>Xecu-
nobre senador. 1 · ' ção do ~~rduo e importantíssimo serviço quo lhes é 

S. E:~:. notou- que dando se aos substitutos dos ene.:Jrregndo, RC'ID o incoavenionte notado que aliás 
juizes de dic·eito, HSsim ·c:omo ~~~o~ juizes ruunicipaes nunca podi.1 te1· 11 relevancía tfe arredar da presi
nas comarcas comQ'luus, a faculi.lade de cooperar dencia -do jury juizes mais qu:;Jificados e conformes. 
nos processos civois com os respectivos juizeR de ·No. entrol~nto o que pl'ocede e o que é incnn&es
d•reito, se usàsse da pbrase gel'al-até qualquer seu- tavel, é que o ti'ÍUulllll do· jury deve ser pre~idido 
tença; -deduziri.Jo s.-Ex, que isto era tornar quasi por um m rgistrt~do pt·uvecto u o mais respeitavel 
impossivel es.sa cooperação, porque qualquer despa- ~ossivol_. o mais C~Plll!• '-'! !lJIIis pres~igioso; e assi_m 
cho se poderia considerar como sentença, e mosrno e orgamsada estalnstltuiÇIIO'no:; patzes que nos, sao 
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modeios. Já observei por mais de uma vezqlle.em de la instancia . e por isso devo sor presidido 'por 
Frllnça a cour d'a8sisell era composta de um juiz de um juiz infetior; talvez principiaute' Não lhe' vejo 
tribunal do 2a 'inlltancia, com a assis'tencia de dous raz,o. . , " '. , 
adjuntos; um juiz suptlri;u qualificad\), Ilssistido de ' E agora, visto que toco n'o julgamento peli)"jury, 
dous juize!!~ constitue· a,presidencia do tribunal ainda cabe observar o que constituiu, um d09 capi
de, a88ises em Franç~. Na Inglaterra é I1ro gl'an<1" tu los d~'mais rerlllida impugnliião qoJe teomfeÍló 
juiz da ordem 'mais elevadJ que preside ao jur'y, os nobrei! s~nlido~sao projecturemendado, isto ó, 

E como delxal' de constituir d~ste mod) li prosi- quanto ás ilppellações' que· pOti.sam sor .iliterpostÍls' 
deuciado tribunal dI) j ury' nas ira ndes ca phaes. em ou por nullido das 'pelas partes, ou JlOr iuj ustiça pelo, 
que até '08 'juizes de direIto," são os Cormadores de juiz de diréit(). SS.·EElt. se esC()rça'rn por demonstràr 
culpa, no que vae já uma especie de in'comp.!tibil,i que ~e lIio 'devem· inanter'eis:u. disposiçóes, ' embora 
dltde. porqueaquelte que formoa aculpl e IIrollull' m\Jd1fi,!adas COUlu foram,' da lel de ado Dezembro,u 
ciou'o réo está dealium' rnoJo previuldo, tem U(ll porque em seu 'c.mceito, po; elllls'élllterada a q&tu
.certo preconc'Ílo, tem o desejon ,tural o1e ver a su~ reza da instituição, 011 aDÍlluilàll1l umllgrilnd'e'parte' 
obra procedente' '! Ha mais garllllLÍa por .bem do jul- de suas vautagens I Senb,ores, 'é, para pasm'ar I 
gllménto no plenari:l quo !Im masistrado df:jspri- O que aut()lÍsa os nobres senadores á tamanha reclà-" 
vinldo, de ordero superior, ~om tOIlO prestigio de mação contra esta reforma? Qual é o inconveniente ' 
sua poS!l;ào. de seu 811 ber, de sua experieucía, melboi' conhecido, a razão relevlln.lo que os 'leva" 110 'inte-
o encaminhe.' res~e 'v.ublico, em melllorvantage'!l da admin~sha,~ó ' 

Masi dizia o nobra senador pela Bahia: «E' até daJusnçll./I.acabarcomasar;pellaçoes,como89coDce., 
um 'disparate ',~esigD3r ·se um ~esembarg" dor para. dia I. lei de 3 :te Dez~ro bro. com as mo/liflc,i'çõe'sde equi ' 
presidente do Jury, qU'lOdo o Jury, sendo tnbuual dade q'IEI faa.o proJecto emendado? 'Porven'ura uma 
de la instancill, n1l0 deve ser presidido por' um juiz reforma desta ordem,'pod.ará serC~itn sóment,epor uai 
da s{lgunda. J) Já th:e occ~sião do ol:!servar que. o pluno de app~rato para· melhor enreitar ~s dispÓlií-

,juJ:Y' nã:o , se· póãe .dlzer tnbunal ,de 1" 1nslólnC1u. ções com ideu,conso'autes com'astl'lidieções de um " 
., A inda hoj.,o nobre senuJor plclla B, hia (o Sr. b/lrão partido político'?'. E lIem . s~ a~tende áqulllo qae: de 

de S. Louren~o) que tãoproflcientemente, com tauto v~ntag~m re.al ~xlge o,graVlss1mo sorvlço da 8'dmi
saber e expetlencia (aliou núste asstlmpto, ob~ervou Illstraçao d~ Justiça? Nao !'te attende.para o que sem
que o jUl'y decidi) scmf.'re termiDilntementô da 'ques- pre mauifesta, a necessi,lade da reCorma, , isto é, o 
tão de filcto.e quanto 1\ este julgamento /lão ha itls- clamol' da opinião sensata que eltlge a reform'a pôr 
tallcia superior. A c.nstituiçito' determinou que 'Sentil' a nAcessidad" 'dêlla, 1 pOl"' que tem eltpenmen
sómente duas instancias existissam. l·'e 2a ; e qu odo tado os inc-m venientes d~ que devo s~r reformado' 
1\ Cdusa julg~da em' 2' inst,'lIcillé. pela concessão 'NAoá, este o pl'incipio predominante e decisivo;'que 
de revista 'pelo supromo trit.unal dlcl justiça, julgtda tanto recommen1a como f·,rtiflca, as relorm'ss'coÍl
pel .. 3a vez" não.6 j \lIgada' em 3" iustallcia .. Assim venientes'! ,Em outros pal,/!ps'nlí'o se' . procede"a in-
o jury julgandO, do facto, ainda que pelo recurso in queritos, nito se tiram a limpo as np(lessidlldesdas I 

lerpostoe décisão di! relação seja renovad" ojullla- .rerormas, inqllerindo-se os orgllcisl111 opinião'co:upe-
mento IHr ouLro jury., é selopre pelo rnesrno tribu- tentes para darem ~ell parecer' .' . ", 
nal do jurYt que,nlio'é, pois, um.!. mera la instau Senhores, consultl.e todos,'os homens de -8xperie'ri-
cil; e sa é primeira. é a lI1lica, é a mais altaiostl\u- oi" deste paiz; I O"demdos Advogados,; I ordem' dos '.( 
eia do julgamento criminal. juizes, a ordem dos promotore~, '-'mam 'todos ()s'ho-

Ora, senlloTes, ainla quand r se p Jdesse sustem" menf~ que toem experimentado de perto á' institui~ 
tilr(ques~não pód~) q!lEl O. jury Beja ,tr"i!lul\lI.1 d.t!' ção ~o j~ry do nosso paiz; ~ê,je 5o,algum manifes
.la inltllDcla ordinaru, 'lstoe, teuha essa 1I1rer1oCl' LLlU JamaIs um voto, lima eXlg( n,!ill para se' del'ogar 
dade qu~ tem o verdadeiro juiz de·1" instÍlDcill em a.uppellllçiio da espe~ie do art. '79 da lei de 3 de . 
relação aos julgados scmJire sujeiL')s e dependentes Dezembro; neld -um só mente, .. 
do julgamento ero 2' instllncia, para terem proceden- Direi por deroais 1108 nobre~ 'senadores quea'pte~ 
Cill, pua terem Il validade d,) CIISO J u\gad,o. ainda sentav.lin como p~.drão. pelo qual devia' 8er aferida I 
aSS1m eu não achava q>Je 'bouvesse r,.zat) p~ .. a se a rerorma para ser bem- aCl:lita pelo seti lado~não 
não dar a presidencia deste tribunal especial a um só 'o programma do seu partido político. ci)mo' 89 
juiz superior, de capacidade" cxperienCla, para rue- ideas que o partido liberal sustentou' nll discussão'. 
lhor sorvir li administr ação da ju~tiça criminal. da lei de 3 de Dezombro, 'que' consultei com muito· 

E, sAnhores, so quanto 80 r.ivel, 110 IJue diz re..- cuidado li lJe .• pe~tadn,.. que era o jornal dest.a casa' 
pr,ito sómente a interessos m"teliaes, á fazenda, li durantfl o anno de 1811" ero ql1e foi diSCUtida a lei' 

, Itl~um dinheiro, tantas sã~ as 'p:'ovido'nCllls, t~ntos de 3 de Duzembro, e vi que quanto 110 art, 79,' no 
os l'esguardos, p31'a. que a Justiça' se raça. se dê 11 ql~e d!z res~f:jito á appellação quo,póde o j~lZ. de di
r."da um o que ó seu; porque 1111 criane devei mos ter reltomttlrpor qu •• ndo eVldentemlilnLe rol' lDJusla a 
facilidades, reduzir li I{lingtllt, :1. rasa, um tribunal docisão Jo jU[Y. não houve uma voz que no simOl io 
que, realrnente leigo, ..recida da liberdade. da honra. se levantll::lse. Nesl:l c~s_, estav/lm ','S Paulas Sou,;' 
da vida. e que nem /tO meuos t·mha pllr prosio1onte, zas, Verguf;lirus, Alve:! Branco, tO',10s estes numlls 
por director dOd tl'Otalnos,um mlJ[.;istl'odo mais ver- notados e notaveis d,) partido lib.~r,.1 em sua quatlra' 
sado, o mais capaz possivel? Poderoos esquecer, Durea quallto á firmeza de idéas, e neriliuru' poz 
prescindir das grandes questões em que tem de decI' uma duvida a esta dIsposição ... todos rel!onneceram a 
dir para atarmo-nos á consideração de que é tribuual conveniencia desta appelJução. ' , ' , 
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E aqúi' cabe reaponder ao nobre leuador '(1810 que ouviu :IS aller~ÇÕ,es da áceuaa~ão e-defeza,',o.de
Plauhy. Disse S. Ex._que ao seu ent.,nde•· era me. poimenlo .das te&temuahu, que forneceu todo11 oa 
lhor que eata eapeeie de appe)Jaçlo da lei de 3 de meios 101 jttradoa oara· se eaclareéerem, ·.-ela ré
Dezembro fottB modiOcada de modo, qull. por-do- cendo-11e a ai proprio, 1e, reconhecendo em eYI,. 
cltlo, lingi.llar . dn juiz de direito, pr••sidente do dencia .a injustiça, s11jeita a cauu 4 um1.tribunil lU• 
tr•bunal, lo~,, olle determinasse .. novo ju1 2 amento perior P.ara que este llmihdHIIlente mand~ ·proceder- . 
. eDJ .outro jury; que nisto bavh tal ou qu .. l conCor- ii ·novo JUI~amento do jury! Deve ter toda a fo~i a' 
~idade até.ce·n o ays&lima mglcz. li:' visto, seubores, do>cisáo do j.ury. qt~e e.o j111z competerU!-t·P•ra Jul• 
ql18 até ne1te ponto nlo ajlsllte razão ao nobre sena- g11r o f•mo e suas c•rc11rn1tanclas; e por Jllo·meamo 
_.or que, sem advertir, co,.1o que cahiu em 1:(1ntra- qu6·cfecide da hont·a, vida, .e liberdadii du accüado 
dicção ·cem mtJitBI proposições, com princípios que d3ve. dvcidirclom juitiça quer absolvendo oiDaocen&e, · 

. 1lo bem aceita, tanto merecem 11 s••us collegas. Foi querconderonando o'df:!lioqueote para 'derag~voda . 
· mM mo em attenÇio á irnrortancia da .. decisão 1fo sociednde; ora, n~~l·o~t-.ndo sero'Jur)'.ir~f.tllivef •. aem '.· 
ju~, .que a lei de 3 de Dezembro não constituiu o cabendol·lhe o -prava ej!JO de ·ser; sobre irre•ponanel, · · 
juli de dareito uoico j11lgador, decid'ndo da subsis 11oberauo; era .de 1ilister algum·rec~r•o- coa&ra as· 
tenr.ia éia deci•ão do jury; Jilniton-•e a constatuil-o' injusta~ decieõ~s que proferir; -e. 'ie no plfz.ràats 
ao modo 'de uma simples parle, que den11 ncí11 a civílis.,do, terra class:ca da liberdade/na lo,táterro 
deci~e com•1 injusta ccmtra_ a evide:acia, e assim e nos. mesmos Estados Unidó~ americillnoa uão. fat! 
,com 11taas razões leva o c.~so ao tribunal da relação, tam taes recursos,· no Bru1l póde'lt''decisão dojury 
para. que este d• ci~a. · · deixar de ter corr· c&ivos 't . · ., . , '· ' ... · 

Bem 88 d que pot· este modo se 11ca ta mais, a im- E aqui, nota e, é com 11 ma~or' d•s limhaçõe•, não· 
portancia dojury, rcsreit•-se a sua _decisão; não fica· se ~ira au jury o que é do jury. ,Nillo,vejo razio, ·nem 
ii disposição do'juiz de direito qu.,, talvez Jevadu por é. reconhecida, nil_o h.a recla~açao da. opi'oiio;- 01 . 

. qualquer sentimento dj! indispo~ição contra o jury,• homens de npt;!rJencta nada d1xem senão em aboao, 
· tomas!l8 um~'delibéra~o acintosa, para renQvar-lbe deste recursu, que foi aecidido e votado nesta: cala 
·ojll)gaiDento. ' sem C~ID eS&HÇãO.de uma SQ YO:i'lberal1 'ainda UaQa' 

O S ·p . "' . · . Vt>Z o declaro. · · . . . ·: .. · \, · 
· · · "- · ARANAGUÁ :-.,o daa seg111nte o j•u·y res- . o n~bre ~en11•lor a·epetiu uma . arguição qile já 
pondia. confirmando 11 decisão. J4 temos pr•nesto. • . tlnh_a suJo ~alta pelos .dnus · ~obres. senadores pela 

I o Sa. Mll'f!STRO DA li19TIÇA.: -Este prdesto só cabe o~baa que ampuguar!lm o prOJec&o,; e é. ql1edllo.ae 
em dous c'sos determinados e1n virtude de razão n;-11r1'a J.ira;o para o JUI(CIIIDen&o _dos proce8so•:.~ofi,,-, . 
muito diversa; c11be, como S. Ex. sabo, ou uo caso c1aos. podendo e~tender-se, portanto, a 6q dia•r:•lille-:,: · 
de commionc.io de pnna caoital ou 'de galés perpe- g•m que se d .. va um P.ra~o extraordinlri~ :para um . • 
tuu, porq11e · tamanha ó a 'importancia da pena, ha processo tJU& da s11a natureza· reclamava . a mais , 

.. tanta necessidadt> de vigiar, de Osealisar que não se. prornpta.de~isiio, eleroillava-•e até· .60 diasi .. O:que 
commetta uma injustiça tito detnmentosa á I•Or&e, me adnura, seniNres, é q11e .este artigo ql1e'ltmhã 
que 1e' determina que b1 j11 11 reoov~tção. do j .. lga pra~~s· dent o d,!)s quae11 o julgador devii' tJsr.' a· lUa 
men~o. protest"sndo o condemD<tdu •. e em todo· casn decasao. autorasasae · aos nobres 11e11adore8 para 
com a appt>llaçiio l'iZ:~olfl.cio a revisão do jul~amento. formr~larem a ura.~~çiio e .censura que . ftzeram. :· .. 

· Mas..tqui, .senhores, nesta ajipellação; que cabe .eJD do mndo _que ~tquJllo . q!-le me puecen . que: rosae · 
&odal as espectes de crimes, da deciBão do jur;y, ttl• ~1or dCIJ!,IIIS, em algum t.•nto constranger :O -j'"Iga- -'. 
conhecida por ev'ident~men&e· injust.,, e P'fd quo.nii'o dor, .levando-o talvez. a. llre.cipitn'r o jial&'ameo&o. 
preya'eça porq11e seria m11is.do que uma iniquid'ade, pareceu ae8 nobrl's senudores uma delonga·.dema, ·. , . 

•, ' 

. o Julgamento por jtJrad-lS seri.a ';!IDA institUIÇão ty· siada, q~e como tal devia ~er cerJslirada I -AI.ai •. o · 
ranica,. se Cosse. o fury cons.taluado. como quer o que q11enam os nobres Ji-nadores ~ QuiJ. subaialis,.e 
nobre senador' pt!h Bahia, sem conlrast~>, de sorte a actu"ll ordem· de ccruaa~. em que. tal Ctti&o muit&a ., 
Qll& a _S!JR _priroeJra de.cbã" f•J:>S" o ~rman la&.,)~ sem vezus permanece .em conclusão du"j11iz por aniJos?· :.:! 
ao menos ser d11do appellu·se de Cesar para CeM r, Do man- irH que de uma limltaçãv, e lirnie•·çâci qué ·"' · \~ 
sem ao·menós um siurples embargu, saro um qual não é• Colg .. da, por t:er&o. quA póí!e no·(ollcflitO·de 1 

• :; -;:o.;, 
quer recurs -,;. ou meio de achar correcth•o a 11rna muitos· sei· considerad11 esager11i1a; tiraram os nobres · ·:;r 
graÍl·le injl1a~iça·;· Eeria um;~ rua china muito prest.es 'Senadores argumentos ·para censura de um11 rt!Corma. ' · ·>'i 
P/!rll docidir. porém fa&ali~sirna . . que nco.~l::a com uma. ordem -tle cousas, em que. se .. ,. ·.;J 

E aqului:loJa-.cabe repetir que no cav~i tantas. ga multiplicam abusolf desta especie ,, ponto de 1erem · 
J•an&la·~, delo•1gas 010 resgu ... rdo o no Cl'lmu t~manha trazido os maiores prejuízos lls p111tes, perpet11ando '·: '~1 

faciJi•Jad,e! 0 'jur;r, juiz criminal, sem lCSpOnsabi OS processos, que não· são deCidido's multas vezes, . c, 
lida de~ e sem proftl'aenria, julgando sem contraste. ~e não q~o~ando us cousas pereci veis, 'bjecLos _delle:t, . :':)

1 e dispondo da liberdade e vida vor deci~ão unic11 I Já do>apparcre•arn l · ·· · ... 
O que··c,.z ~ lei-de 9 de Dezembro com est11 11ppel- Trat .. rei agora espechlmenle do caso qU:e mor.-c, u ;~' 
'JaÇili? Que c .. rrectiv.o é este 't Ern que sen!id~ 1 ód · ao _nflbrc stJuad. r.-p~lo Piauby repetidA CtJDIIUru,· 11• 
affron.LJr qualquer JUIZ de facto, Otl preJu~Icar a quanto .a esses pn•cos~os ch"m~dus pnlif'i;.es: S. Ex. ··lq 
C3U~a d~ j••stiça ou da innt ctuci 1? O que ha de e~- no pdmeh·o discu.·so que fez n!lsta 2• dis,·ussão es• ·!;, 
trlnlhavel que o juiz de direito •. q•!e pro~it.liu ao jul- forçou H: mutto JJOr demonstrar que fazia-se grande ~~~-
gamAn&o, que formou suo conv1cçuo ~ v1;t" de tudo! v~xamo as p1•r1cs, a•:ubundo. se com o pi'OC<'sso ra'- f'i! 
quanto ofl'erec~u o del.iato, que examtnou os autos, pl•lo, reduzindo-se.. a ,e4cl'lpto o sm•ples processo 'lf 
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policial que nunca devia sr:r Íll'f!!;Jisito,rial na phrase 
· do nobre Fanado r pela Bah1a, o l;r. Nabuco; ·e a. esta 
jus~amento se. prende' a censura da ~~o I;Hpide~ da 

veniente, de que, subindo o recurso noa proprios 
~~~to~. haja r perturbação prejudi~ial '.til ·or{fem : d«;» 
J lliZI', . "".' . ·, . . ' . · . . .. , ' : :: '' · 

dOCJSii.O, . . - • 
s~. presidente, ~iio ha _nenhum inconveniente em 

que o proces·o seJa escr1pto, contenha todos os es
clareCJmer.tos -:(ue d•'VO conter para decisão em 1• 
e 2~ inst•mcia. E tanto se reconheceu a neces'si;lade 

·do reduzil-o a oscripto, quo o julga111ento untigo· no 
regimen do codigri dl! pr~l!esso,_ para qus se'o.,erass~:~ 
<:ow a presteza dt:lermmada, eram os proce11so~ 

0 DObro senador ~Ul'OU O CIISO do pronunciadO 
ter co-réos que não houvessem interposto o·recuraj), 
que se contentassem .;omo desp11cbo." 0'-despacbo, 
Sr. presid,n&e, ·ou é"-de·;soltura ou· d•l pronuncia': 
quando de suhura é o individuo ·immediatamente 
solto, e então não ha razão para o reparo feito· fielo 
nobre seua.dor. Qua·ndo, porém, fôr de ·p,.onuncre, 
uào vejo inconveniente em-que subam os proprio1 
110tos ao ju· z de direito, isto não obst11 o•jutgamen&o . 
dos.réos que não interpozeram recurso.· Pt•rquauto,. 
sendo o juiz de direito d~<s comarcas commuoa·,o 
competente para conhecer· do ràéurso. assim como 
é competente p.ara p'ruidtr o jury, póde igtlahiíetUe, 
tumar conhec1iDento do processo decidindo a· res~ •. 

·feitos' em maxiiDa parte óiio escriptos, de i1Dpro
viso~ ·por um simples .ioquerito do júiz de. paz, e 
renf)vado;. ao mesmo m.'?do: peran~e as juntas de 
paz; Taes processos só. a~s1m lmprovuados, no mos
lO.? dta .'Podiam ter d.ec~sl,o, e quau~o muitu no se
g!unte, porque ·.li I._ o•rtes compneCJ:1m, compare
ctam aa t.eltemunhas,·'.e :.tu•io se f•Zla em a;:to se
guido, e· no eri~tetii'n:o 'óem por isso erc~ t•:i:pedidl• o 
último julgameiiu)·com m~is pres~eza. Mas depois 
que passofll · a competeJ:lC!a do JU]gameuto ·pela 
appellaÇi.lo .Jiara o juiz de direito. em residen
Cla diversa, muitas ve.zes á longa· distancia, ve~.~ 

·'datli ·a·necessidadà; além da grandJ vantagom, de ser 
todo esctipt() o processo, contendei todos os esclare
Cimentos· quant(.s·· sào necessaoios PBI'~ esse julga· 
ulénto em· segunda iustauciu; que é julgarnento ter
minal, o ver·dadeiro julg;,mento que decide sempre 
da causa;· portanto, se na ,ordem de ·cousas actual, 
o pr•,ces~o não teni; nem póde.ter a natureza de pro
CO!HIO "Verbal como notara o ·nobro senador; s;, elle 
é tEido>'.et>cripto, con&eu.lo perÍ~ilo:~ esclart!cimentos·; 
ao'. nesta Eispecie de cri medo féo livra-se solto, que 
grande·inconveidento: ha que se possa demorar um 
tal P.roêesso pqr.·~pais alguns d•as?. E quando o pw
cesso está escnpto, guando a aut.oúdade competente 
ma'is c.' apaz tem de''Julgill-o; qúando co. m. 1a d'en.óia 
não soffro ·nem a. ·c11usa do autor, nem a caus~t do 
réo;· quando pc.ír este modo o réo itté tem ·a gararllia 
de urn julga!Deot~. mai11 bem deliberado,' em que ba 
esse grand~·mconvenlente 'l _ , . · 
· .OrO', senhores, todos reconllecerao que nao é 
proceden't& a razão em qu!J se est~i~ou o nobre se: 
nador para formular esta sua ariuJçao. Agora fare1 
uma obiervação ao que o·!lobre senador em um dos 

·Sells apartes inllicou quanto ao recur,so que o pN~ 
jeeto emandudo concelle da pronunCia ou não pro: 
nuncja, . in~erposto' v~luntari~mente ·.pe~as partes 
quando o Julgamento ·é do J UlZ de d1.re1to !ias co-

peito do recurso de . pronuócia ou não , pronuncia, ·. 
~em t'mbar'!.ÇO de que stja submetti·Joo •processo· ao 
Jury. · · · · • · :;. 

J\ decisão do·recurso é negociorapido ; para um 
juiz amestrado, como é o juiz de direilo, decidirünf. 
recurso, ho.~ mister trabalho· de voucas huras:~·E 
pot' certo para examinar um processo e jutgar·'úg~ 
recurso nusta para um homem de ·expf'rienCJa pôu·co 
tempo; mas, quando fossem· necessarios dous;.ou 
tres dias, nãp se combina isso càm o julgamentO no 
j ury d·~ que e p~esidente o m0!!11UJ. j.ui;r: .s., ~4ireito ? 
Nao descubro caso em que não a.e combine, • de· 
ci~ãr; do recurso com o julga1Jle.nto·d9 prqce110.; 
· o ... sa. ~ARANAGUÁ :-Quando· u · t:'ecur~o .tôr" dos 

casos de que trata o art. lO do cod1go di• P.rocesao 
criminal que e recurso já pa~a a · relaçáo? 

o Su. MIN:JSTRO DA ;rusT.IÇ'A :._ V11D08 á outra ob
jecção. r43lativarnente ás palavras • "· SE:m ~uapenno· 
·d·• prisão decretada ». Ora, a objecção do nobre se
na.dot· fundou-se sóruente em . uma equivoc~çilo a 
respeito do' verdadeiro sentid•1 .destas J>alàvru. O 
juiz municipal que é o f, rmador ila culpa a que logu 
que pronunciM o réo, decreLIJ a prisão, ·tem neceaai·' 
d11de de lazer sub1r o pro..:esso ao ju1z de fi irei to por 
virtude dess.e recurso uecessàl'io. O artigo ·dO pro• 
jecto determina q••e faça· subir os autos. prónuociado 
o J•éo, sem suspemàp da prisão decre&ada. · · ... 
· O Sa. ~A"ANAGUA': -:-E qtiiJildo· (t::_ui.curso for, de 

despronuncutr 'l · · · · · · · : · ., " ·. 
o Sa. MINÚITRO OHUBTlÇA: ~Não sé .t~a.&a:.dea~·· 

recurso:· está visto que 11s sol\iJral! sáo,de\eriQfnàdas 
logo pelo juiz municipal. · · · ' 

o Sa. P.UÜNAGUA': - Não eotá• claro isso peloJ 
artigo. · , , . 

. marcas de· qu" tratu o art. }o e uecessano ·n11S outras 
coma'rcasdojull{amentodojuiz cuunicipal, cujo recur
so deve, ipsr1 facto, sullir nos mesmos autos para· o 
juiz de,Aireit;>. S. Ex. fez duas ordens de observações: 
a 1• foi quo nem sempre podia este r<·cut·so ::~ubi1· 
nos mesm .. s aut s, havendo co·réos, quo tiVessem 
oütru dt>cisão;. a segunda ordem da obst>rV<'ÇÕes fui 
quanto á uma cq_ndição ou determina_ção final deste 
artigo que diz «Silm suspensão da prisa!l dec_r':_ID.da.» 

· Hespond ~él1o0 nobre seu6dOr que a dtspos1çao quo 
111anda >uhir us recursos nos r·rJpr.os autos, po 
dendo ~"' parte~· arruso"t" t:l junt:,r documentos, em 

. re;:ra dev"• i:.;'orupt'<} ter Jogar. 
l'óde huvur um ou'.:.Outro caso de excepção, porém 

de tal naturez•t que rttó desapparuça o mero incon-

o Sa. liiJNJsTao DA ;rusTJC:.\: :....: Se houver logar a 
fl•isã0, o juiz municipal dÜve logo expet1ir.o man.,.
Ja•:o, purque não ha ·suspon11lJo,. não é. necea,1arió· 
esperar a . confirmação do jui~ ~edi~i~u, e, DãO e . 
pu r que haJa inLeresse llJn prec1p1tar .a prl~~o, :m11, 
subindo o feit11 em recur~o .do 'ju.1z muntcip,lllpar• o .. 
de direit•J, deixa de haver reserva do fliCtO dt' pro~ 
nuuci~, os ufficiaes do juizo e· outros adherentes 
logo o couhecem, corrompe se o segredo da justiça • 
sabo·se que' o réo está pronunciDdO, e, s.e logo, f!I!,O 
so expediT ü competente or.lom .para, S\)11 P,ÇISaô,,. 

( 
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e'Jle ilt~. eí'IJuivuá~ W~ P.àrtJmtO, ~.11ecea~â1·i~ que o 
JUIZ rrlunic1pal, pronunc111ndo, ordene a pusio do· 
delinquen,ttl', ti e por idsà qrJ.tse diz; "Sem SUÍI 
pensã.J da pliSão decre~da.» A 'prisã,, e·ir~ fo~rs": 

. Ü SR. PARANAGUÁ; - A· minha duvida ,é sobre a 

o fáctó 'ein· sua, 'seiite~'ça' de i 'dàápronuncia. o Juiz :· . 
st .J.ul1o ímprocedente, ·vis~ flUe o'!_ccus~do _que ,de.u

1 ·a morte a fulaoo eata~a louco, e nao.,.~, su~cepC~t:e 
de impr~t~çito ». Dest1 decisão t:aba appeU~çã,~ ,para 
a ralaÇilo do distrfct~, . ~ se~te.nça .termlna.r_~t,e ; e,. a 
senteí1çil que faz pE>rll~lr.a .JnS~IJ~~Il e acçllo,I, de,v~ 
pa• .. sar_ por to·d· os. os tram~te~, ,deve .. · Ir até .. a ,re açJO· ... '.',. 
ha ml&ter: para ter toda Corça e firmeza q~e .. h~.J*':: .. a 
confirmilção na relução ... •. . ·~ .· ...• ·~ .. 

prisãp Ceita an&es da de:-ipi·<~ruiuciil. . , 
· · 0 Sll-. MINISTRO DA 'lUSTIC ~ :...;.. -A régra ger.a J é que 
·o juiz municipal oilo pronúocian:lo ·solta o réo.' 

·o Sa. PÃ~AN.o.i;u.{: ~O' artigo .dá Ioga r a duvidas. 
' '(j Sa. ÍlllflliTRII. OA lUSTÍÇA:- se" o artigo (alia em 
P.ri~•lo:como trata.~ nobre ~ena <for de soltura? Que 
dlaÇio é ásta 'l Temos l'gishção, temos. uma ordem 
de .cou!U ;assentada,· faz-só uma reforma., alteran~ 
do-a riáquilló em-que é alteravel i no mais prosegue 
a-mesma ordem de .cou•as: nra,,oart.i~~:o preciso• 
meote t1.·a1• de prisão a f,.zer se por virtude de nmo 
pronuncia e à rezão é relevantl.'. · · 
··o Sa. P.taA.NAGUÁ :-Para. isso não ora •.preciso, 

pó,rque é o qu~ existe; é inutil. 

i O Sa; amnsTRo DA·IIiBTIÇA :-Não era ·inutil, no 
seritido. e espírito com que é feita est11· reform•; ha· 
veria tondeocias para . interpretações el .. sticas. no 
sentido oposto á esta diepnsiçao que é odius1, vbto 
que re trata ·da aut.,risar priioão. A11 disposições· 

'odiosas devem ser pr•~cisamente. determinadllS por 
lei; aa disp sições beneficu são mais pua se admit 
tirem por Jndur.Çiio, por q•!:ilqu~r_interP.retação facil 
no· senti,J<~ do ruvor: as d•sposlÇOfl!l odiof48 devem 
ser formaes a precisns, tal é a razã J Jl'~rquo foi e11· 
cripta ~Bt!f disposição. . · . 

De" mais, ó nobre senador arguiu : •· Nà di1po1ioio 
da emenda descubro uma c1uvida e ~- ~ar.•le appefla':' . 
çiio do juiz formador da. culpa i ,G:JWI·.fo•·mador·da . 
culpa é v juiz municipa.l ;;óelte:deyaa cabo~ o.,recur.so 
necessario para o juiz de- d~reito,:en~etan~o~;de;.,u~ 
ladu admitte so recurso necOIArlo·•jitara· o.JUIZ .dP. di~ 
r1nto, o de o. utro a ppel11• ção ~ ...... ·.:•. :i· ~!P..o .. ;.~, E' uma 
equivocação ·do nobre 1enat.1or;:a· ~çao.para.a·. 
rehção 5Ó Pe dá do despacho·~. f&ivo._.:d"quelle 
•lUe pôz termo á causa em pâJ.nur•. ial~~··· Do 
j_uiz municipal,. q!le é o .ror:;udor da: ,:c~tiP.•.:-~:be. o . 
recurso para o JUIZ de. d1reJto ; elte,·:COD,becêodo. do 
~ecurso, dá aentenç:i ·definitiva·. em:. primei~.i;Uiltan:
cia e der.tu decisão; .quao~do se ·.der:.a"·~•peeie. do 
'1ft~ 10, é que ha nppellação-rara ·" :~laçi_u; · <:·, .. ••. · 

O SR. P.ta.t:NAGUÁ :-Mas.u'o: à, tlgole'dfi,:C 'ii•Do · 
juiz formador da culpa. • . ·. • , · · ::~,_··:·,': :.· .· ;. 

O Sa. BIINJsiao nÁ lUÍj:Jj;~ ::7"'0 J!jiz de ~reho i§ o, 
juhr~>dór necMsario da • JprmaÇio . .da· CIJIPa. e.~~!'. 
s~a serítença é que. pó te e de .. e uo. cas~ .. ~.JD'·•~•í.ii ... IJ1 , 
caber appellaçlo: e isto.de sua·natu .. re·z·&· e.~tA;t!itll . ..tA.•. 
recido, nãO pódu entrar ern··duvid,a;:De um P~lll)· 
<je formação do c'r1lpll p~l<! jui~ Iri!IDI~ip.aJ, calíe:.r,e~ . 
curso necessario para o JUIZ de dlréf~ e ifa, lll!ll~ça,. ·- · 
deste, a definitiva, e que póde caber aR~lla~otpa,ra 
a relação. O que se tem em VISta é q11e quJllldO s~. 
'reconlieca a procedeneia d~ alguma :'es~ci~·.:~o . 
art. lO, haja sempl'e ,appelJaçao para.~ ruhçao!. pa·r:a 
que osta.reveja;. e urn ju(.jfado termJQaote do-facto. 
· pl'ofel'ido pelo juiz de .!ih·oito, tão.só~en,te, .devt~ter: 
eoliftrmado ou corrigido peto tribunal "de.2-..fa.~~- .. 

ta~~!;llem O· nobre seria'd~r arguiu que D.O pra{~~~ ' ' 
cornlircas, sendo os juizes JJI'unicipaes os tor~,td4)rel' 
da culpa com iecurso ne~essafio para fi/Q~·de !li• .. 
reito, hneriá decisões dô juiz de lireiLo qll8'1lQdiim· · 
ser no sentido contrati,o ás do juiz munic!pal : ·o:Juiz ·' 
municipal julgava procedente • Coqoaçao da_çulpa 
por· isto ou aquillo, o juiz .de ditelto convencia-te·. 
ii< cl'iminalidarJe do róo e JII'OIJUPciava: ura, o~ser~-· 

. Responderei agora ·ao .no~r" flenador quant~ á 
appallaçiin nos casos prev1sto. • no art. ]O do t:od1go 
crimin.•l cnmo propõe a nobre onrnrnissiJo, sendo 11 
decisão deOnitiv-11. Scnhort>s, pelo 111t. lO do codigo 
criminal estabelocem-se .as r.qgras que excluem ns 
crime~. embora . os· fs::tMI sejam de suu na turellla 
damnO!!os: . a loucur11; por exeo1plo, é caso que ex
élue crime porque não c.-ibe impu laçãO"ao louco; 
t~mbora matr>, ou llra, nãó commette crime. A intan· 
cia1 quo não tam dJscernilo~nto, l&m~e~ px~luo o 
crime. Ora, o. gue _11e dlo;o~·o~>,, ~por 1n1c1au':a do 
nobre sonatJpr.:relator da c:~maussao, é qu~ s~111 d·· 
compet~Dci'!. do. juiz for~ador _rl~ culpa tlec1~1r ter
'mlnaot<'Rient.e:'lí ex1st•me1~ ou nao das espec1es que 
exch1àm crJmes, especial do !_lrt. lO; e ~ue no ent~e· 
tanto as do art. 14, em que sao determmndas as CJr· 
cum~\anr.iu justi~cativas, · sejam dl competencia 
dojury. Embora ojui~ formador da culpa I'I!Conbeça vav.~ o riobre senador: • Porque não hav•~rli o ra • 

curso mais par11 a relação, visto q~e. fiéa E~ ~ sen.; 
Leoça de 1lronuncia depr.mdeo&e do JUIZ de dueJto 1. • 

. estas, ftÓ cabe uo jury firmar a decisão d~ nii~ crimi· 
nalidado, ·porque o formador da culpa e obngado o 
ciniPJ'·•é á ·moralidade quo o f,,cto tom em si, e não 
póde dar.por.'incoo&ustavelmente subsistentes e pro
cedeàtet as clrcumshncias justificativas. . . -· __ .. 

Pareceu: A lllustre· cornm1ssão e com toda razão 
. que qua·ndo.o· lorm11d~r du cuipa jul!ta•se a não 

procedencia • do procedimento summano rer.onhe-

l~ até S. Ex. al'hou que nis&o peio.ra~ã-se a sor~e dos 
pr·ocesdados sobru o qufl er& JDStllUJdo ·pela 1~1 de 3 

·de Dezembro I Equivocaçli.o d~ .nf?bre sena!lor. i _pela 

, t·endo uma das·espeeies do art. 10, houvesse appel
laç~o para a· relação do distr!ctt;~. porq,uanto .tról
tava-.se de pôr llm a causa, pel'lmlf·P.e a mstanc1a e 
acção. Por· exemplo: ácerca de um assassinato, re· 
conhecendo que o ass11ssino 'era urn lonco firm!lva, 

lei de 3 da DezembrJ se constJtuJa o mesmo JUIZ de 
diruito o julgador da pronuncia, o que firma-a pro· 
nuncia. · 

O Sa. PARANAGUÁ: -·Recurso voluntario. 
0 Sa. MINISTRO DA JUSTICA : - Que tem que seja 

voluntario ou necessario? Nisto não ha senão mais 
uuJa protccçiio, uma garantia para aquelles réos que 

i .. ~· 
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outr'ora não tinham meios de interpor re !urso e o 
deixavam de interpor. O que se est• belece-é, e uiio 
podia deix.rr de ser: que o juiz de direito seja o jul
gador da pronuncia, u que decido d~ pronuncia, e 
.Jelle deve ficar no a<er:tl das comarcas, em que nesta 
parte exen.;e a funcção d" juit de 2• instancia, em· 
bora a'oxArça 1empre poque o recurso é oecessario. 

Mas, não podia deixar de ·ser assim. porque era 
inexe'luivel que viessem esses recursos para a rela
ção. Era possível que. de t•Jdos os p~n ·os viessem 
recursos das prouunctaa. para as relaÇOilS com sus
pensão dus respectivos· julg•·mento~. e decorressem 
mezes o mazes para a dccioiio de taes Jecursos, 10 
terrompondo-se a marcha da ••dministração da jus
tiça.? 

E, pois, attenda-re pnra n naturl'za dn r ronuncia, 
para·" quo importa esse jul :1omento previo ou pre
pardt<JI'Íu,é o primeiro .tramito do vrocl'sso crimi'lal, 
Pm que s11 reconhece a crimmalidade do réo, o qua• 
é então constituído coro a robrigt~çiio de~ se defen•ler 
porque aqu .. lla presumpçilo legíuma que asaiate a 
todo homem de sualmno,·enciu,desapareceu p~lo jul· 
gado de urnu uutorida~e cornpetente que, in~tituindo 
un1 proct!s~o de ((JtiDIIÇilo de culpa, reconheceu. pel ... 
menos coot indicias vehemeutes que ellc estnvu in 
cur~o oni CliminalidaiJe; não é, portuntn, ainda o 
julg.1mento de0111&ivo que deve .sur apurado por 'tu) 
modo que 11ào se dt. a coudemnaçãr~ do innocente .. 

Já se vê que . a ordem que cum 11ria guardar fni 
jJUardad11 ; ora. "m relação ao que pr·est:reve a lei 
d~ 8 de Dezembro ho só a altornçilo do ser nocessa· 
rio o recurso que ora vol unta rio; sejfundo essa I i o 
recurso e r;• u~ favor que só pudia ser n lcançado ,por 
aquelles que ttnbarn meios de po•ler ,,romo~r••r su:o 

· defez.1, interpoudo todos os fl!CUr·n~. Hoje os fracos. 
os desfavorecidos da fortun·,, Leern tamhem por ~i 
fl&sa decisão .to processo por um juiz suporior e mais 
capaz. · · 

O Sa. P~tu:"!~Gu~· :-Se rã tnmbem um desfavor. 
O Sa. MINISTI\O IH JUSTIÇA : - Di1. o nob~.l sena

dor: " Sor•li tumbl~m um desfa w1r " : mas sorã um 
fav.,r .pua a sociedarle, so um inJividuo inJevidól· 
mente innoconta•iu voltar a c.• rrtlgar com " t•espun 
sabililado crimin1.1l, porq•lO um juiz mais Cdpaz o 
reconhece réLl; lucra a sociedade coJm a causs da 

justi~a que . preval~ca sobre'.!ldo, e exclue toda at
tençau para 11quelle que a oau merece, porque era 
criminoso. . . . · 

O Sn. PAR•NAGU~; :-Ojulgament'l floal é que de-
cide. · · , 

O Sn. MINISTI\O 1M JUSTIÇA :-Portanto, senhores, 
era inexequível haver o recurso para a relação de 
to·los os pou1os do lmpario. Depois, a IIPntença de. 
pronuncia não é sentençJ deflnitiva de sua natu
reza, e decretada pelo juiz de direito tem tod11 forçl\ 
moral, c finalmente em nada se prfjudlca a sorte 
do ~ccuead·• que~ de t •.1 modo sujeito a julg.a~ento 
da nutondade rapaz e .a mais c1paz para dectdtr. · 

Sonb.ores, nãe acompanharei o , nobre senador 
pelo Ceará nas observações sobre politica geral e 
no t~canle as incoberencias e contradicções que 
enxergou em mim mos mo neste· assúm pto, 1izendo 
qttA ·hoje apresento-me Te formista da lfll ·que tanto 
sustentei. :,r. qresi.Jente, e e.cu~ado que eu desen· 
volva este ponto, para que se reconheça que quando 
deftndi 11 lei de 3 do OezfJmbru, quando olla_foi de· 
Í<"ndtda não só por mim como pelo illnstro senador 
pela província da Bnbia qu!3 enceto•• o debnte e pelo 
seu nobre collega qu,e so assenta em frente, os qu11e11 
tanto a sustentaram e com outro prestigio e autori• 
,Jade que me f,,Itavam, as circumstanct1111 oram tae!l 
q•1e a just1a conveniencia assim romo n !abedorin 
com que frli concebidn a decretada a referida lei 
niio podia ser questionada senão pelos conjurados 
inimigos dclla : m11s ellcs mesmus que a comba
teram sahindo <lo terreno c<mstitucio<tní. dopoia com 
<• critorio de homens. que tinham-se despojad~ 
r1a paixflu qne 0!1 fa!Cinara, quando g~Jgaram O poder, · 
dl~ttveram-se nessa posiçiw mantEOndo a lei por annos 
o annus, e tendo em varias lep;ielaturu grande 
rnnioria nadJ fizArum, deram P"IO contrarfo terta
munho da convt~nieucia e sabedoria da mesma lei, 
a\leg11ndo que a exp:J.riencia não tinh1 sido bastante 
p.'fa det«rminar a ntlcesaidade de sua · reforma. 
Tem, porém, o tempo progredido, as circm;tancias 
se tcen• alterado, che!(ou a oecasião em que a lei que 
fôra tão v~tntajo~n. dnmonstrando 11 expuriencia o 
acerto e 111 hedol'i" C•Jm que fôra accum10odada as 
eircumstancins de en&ão, Lem nenos11idade de uma 
justa e razoavel reforma, pnrn o quo conrorro com o 
meu voto e eom todos os meus P.sforços. . · 

/' 
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, ,Sr, p'NI.4e,~"&8~~~0 p~~~~O ~compa,,~iu bonrado .' O. S.... AI anl8 OiLh.IIDA :.:.. EáIi' yla&a dHà .. ~ 
.eaii~or'IJQleacab,l·de"lInbir'.e em qiie.'6e. de po- rupç80 do nobre lealdur pela8ibl.·'poilo I • ...,rir 
l~~jjà' ·p'rál.:.::~, ·~eü. 'pr,op'oi.lCo. di,cullr o oroje'lIoUma ref •• rma mui nO&lYel: .. lof8& óp.r&1cfé:fUkial 
f(lle'N:~~,,~ ~Q~t~ .. ~.~. 1I.~,:~omo:~. Bz! lÍIedeu a'refor:ma el.ilOr.leDi 18«8' Nléfpeilóin,o ..... ~ 
o'éi8i11plO 'lie começar o 1811' diteur.ot.ieiado coalt. ~tJ e.l. reforma' ··R"."r"'·.'" .'01'1"'" ",·no. 
lide,.çoe.·pU •• ·lObl'8 ar&&eHa, '.o" ... allo aa'pule IIqutcom Ifrande maforl •• " .. fDl ... r&IID.· ... rCfrall. 
que lbe" auínenle,.,nu.·bal'lÍlonica,~ Vi, Bw:.me'p.r. Põr&anlO"nlo pdlfl' COIDJUlt'~ o .rtldoll_1lI 
.~ir.AIJ,-! ",mbem, ~~",~e~,~b~r" d",l!enevoleaciu qUt!Iw:Iir-le de quê lIüa' rafoi'm •• 'ãliH,icónl' ...... 
li" ",g.!So.'I~!J,g.II!J~.all[fu~al ob9 ... v;~goelféll, ti •• s C'I IrJhe.lo,'pàrqué e ... 'relôrríili' a:_"' .. ,.....o 
~o.,~,~U.~~'iI4IÍ ,df~~"8o.. , " .. .. ': " .. :, ." q .. e' él&ll éoa'i'Dldlf emall.i ••. ·.collei!CIe. a.' ••• 
",M,UM 'boDrlÍdol ,senadorel da· oppollçio" iobre- que ~illda boJe~,e esecu&a ~o1íra' ~" •. ~.' .~, O"~"'Ô 
&wIoo1bo~r.do "a.dur, pelo:O!ar~;C8Ql\nar.m .• ue li, be,r, 11" sr~, pre.lden&ei conae, ..... Iur ••• l .• ··f!! ,DO. 
.... quk IlfJ&aa'"que: o p.rlidolib~ral, DO&B.podo period.o de lll,45 a)~ut!porquenlo:poderl.,ter, oi1O' 
lO.. IOY*I'II, o,; 08,&ea&aOcto &11 nla ro~' Dto,; podul8' pa ... ' outra. I flforma.;· IDIsf.e .,', âclIciatf ... tü,· , e". 
~IIJ:I'i';· uála, refo .. a ·ludiciaria. Tem •• e 'cli&o,'em : pniodoi .' AO'de 1881. 1861J, Pol1:tliAi ... ~àla. ~.~ 
y., •• d~:.ue:o" pal'ddo~1 beral-lIiolez:rer"rm •• por- . duzldal p~ra Ulu.&re.~ppo.l~o ... o.ln • .,ID'h.i ......... pe;.· 
".., pio 110'" ,podUo,J porc.' u.~ de um. força "de : r.n~ ~ liom HoIO..Nlo durldo!llle .-I_ID' 'OtI&r., 
umL_y.&eriu.o ,emba,.go, cuja. exl.&euai. .lDlam' r.aoell de' melhor qut,~te.: Dl." ;hif.U.liieiiW;· ..... 
~Nflllo"I8:deolllraY •. aàr'yerd.d.lr".enlo UiI.1P ,aio foram ainda ap~ .. n&ada,; f.!u.Uen'fj'.6rDi1á .. ' 
a.r'*.:.'." .. OIOO lIue.dilH:n'f~.,:elD ou&r, I. ••• lio o i.O, qU,.eu •. nob., •• n.d.o~'dlà."':(;. Nlo~.bél~: 
hori,Uo .... dor pelo. Rio' de ; Jaaeiro' o Sr. F. ipe,mi&~lofo r~If •. r're,o.r~*!I.IIICIb~O&O.I(O"., ",' 
Ocu"iaao..'·',NiO é-.!e.&a, em mell'parecer; um. :p'orlJue n,lio'~d!,~O~.;·iIi, •• :a:railoJuli' •• d .' 
raÃo procédente,. cODfelllYelquepu ... ju .. """ PO-,'!" .. '.'· .~O~.,XI.~:· .. 'qli._ 'fóraa:t~"" J 
dlea' ..... 1 oPpo.IVIlo ,Uberal ,quanJo~lz' que' .eu.ftaa.o lDace ...... I .... , ':, ',. f,,', ~ '.' " 

PIIr&ido r'lllo ".lelD' , mreo&ul.jo· refor,.all, pOl'C(U8 aão i :, Aind',.qul nio .elo~'~.~ jj. oOt~l' ... 1 O!tra;~., 
&e~. podido :iJá,.por'lue oaUu~ido .ropeço 'nal) póde ,cnllo, ,ne. u.a i6 ... foi'.l ju~~I.rl.~~lciadii: pldo 
ser aoelCo'por'lmpllll allelaçló,: Já porque niovpjo :pltr&i ~o !ibtlral; porc~n&u Dio bl r"uo •• ,. .... p.,.' 
91 .. 'impo&enoilde quele queiKI, 011 antes I que lIe :e1le dizer que .ua. reformu não I8I'e1U .. m. s.oi1aé'_eeA,.... tIluI&re,opPoliÇão. SelleeKamin., Sr. pre- ,eneonlr.m obslueulo'no·lIpn~do. 'Se alo enaoà',. .. 

. ' lideD •• ;a~bl.toria,'pa"l/lm8nhr 'do nos .. pialzo qUI! :~bl&.,:uIOl, n.o pernl', J.,orq1l8 &e •• conftaaÇa'dá' 
ob ..... vo .. bl. li -qUe e.I8,partido quando 18' /loba ar. CorÔ• ; 18 nao eDCOa&ram D1. l1li ••• Iori •• DO' '.~I'. 
mado;dlÍ':cllUflança, daC~rlll li I'on&l. co lU maiorias l.mento;porqu8 razão alie,. qúe aio&e.·poclido' 
tem coulesuido &lIdo qllalllO &em' querido, e a&6 De, fazer reformas, e que 81pora reaU.",al em oulro 
'8Ilado.&em' foito p .. I.,. reforma 11 de: nlo pe'luena te",po' , 
illiportaDcill'. ·.E uio &em .liJo sómen&e m~iorias na. O nobre I18nlldor pelo CearA. Sr. prnld"nle d:.~. 
camarate"poraria,lamb~mlemConlado com maio-quo só o partidO coaservador õ que'lIe jl"".' .P&IJ 
ria.·Dei'&II casa,com.maioria DO senado, .. l1ara f/lZer reform:ls neRle plllz, porquo no discurso-

• ,'.,. 0,_ ", '" da CorÔII encontrou S, Ex. estas Dnbvr •• : _Ir te",po 
O S,R.- Z~CARI.u:..,. Quando maioria no seaado? dtl resolver e~laques&Ao li, referindo-se i prupOl" 

Que bls&orl.·é·lIss.1 sobre o elemento servil. . " ' 
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o SR, POHPRn: - E comop~ra ae outr,ls não é sendo ou~ra a sua obrigaçio' Nã~ ha, portanto, 
tamp"", solld~,f ... nd.mento qua0l18 S" Ex. Altelama: .cEsta 

o SR, P/US/OBNTI!: -AUenção I não e a reCormll quel,lulll' o partido liberal I » 
O SR, 'MaNDEs DB' ALIIEIDA. :-0 nobre aenad'lr O SR. N"Bue,,:-IIBo é qU8suo de 'a"CJ c/Jprina. 

disse, até Cet'to f,onlO, um,. verdade; no. mau.modo ESlá pablicado fJ programma. . 
do pen~lr,.o paitido coltllervador é o.'qlie~<fiJ. ... ". G~' O"'~~;MfIJ,Dít> DE~LKRIDA.:-::O nobre .enadór por 
Tef~ITm4!i dizer: B' tllmp " porqu I não í'n1;~iarído~all. I!' "i!BÓ" .. ·dhsa....:qualll a me.m:l COUII: cEs\8 teCorma 
10018 competl):lte para iodl.!ar a m/nuridade de uma não_é ~ que o paiz quer;» mas, quando 18 compa,a 
Uóa. Já sustentei esla theuria na camara dos Sra. a opilllão do iIIustre senador pela Babia com a 110 
dl'J'Utad'iS, em 1858. Oual\ao Ollp/lrLidQs:,oaleem.odOí n~~~e l!,~a40J' po~ Gc,y,az, y~ , '..'Jue,ba. ~cr"reoça e 
velltro de uma con~'Íluiçã". a8 ten,len'élas 1Ie c,td,,' grarlilé ulfrfJtençl." ,;-'--""" _. "t> ,,<'o , 
11m ou ~U:l!Í di8posiç~es são diff,!re!1les purn pod~ O SR, NA.ueo: -Não vojo essa gr/lOde diff~reDça. 
fom fl'alls.1f o prOpOSltu da constltu&cã\J 4a-que sao """->:'IM A H' lit1i 
filhos. O partido ltborlll nó,. p6JIl·tér~IrÍldi8'p';siçõês· rÍ1,7''':rli'' ~'.D1tIf~K ,LKEIOA.: - • grande, e
eu tenlt.'neia" do partido conMervlldur' SU3 mÍ"lIão O. ça'b u vou mllltr.'·.a e b8!t~ 81ligllalar um pODto. 
como fiz vêr naqllellll or:c!lsiàll, é J.rom~var o i~.cre: dl~e~ '~~ ~~~d~I'e8 q'.l8 8!!.sen

t
am d." 0111.10 lado. 

mll"to 110 refi); IDII8 011' 'de <medld"~' que"unda' 'o· '1,!J·, '. '-ri
as .a.ljlu~9.e~ do pa!t.ldo liberal, é 

não so acham exoculodos 'o'jr qlll) mpfer.'ám eatn'bele 11 .ell;~ u~ao.dll:,tjJ,e,la.,Ç4l! 4'0 J)IIZ de direito rei" t.iva· 
c"r so para de~env/llvimonto d" th"s~ cJnsllLur.ional. rn '~Ie decls o. do' J"ry, m.,sime qUlJnrto ablluluw. 

O pnrtílJo Ollnsorv'l:1or 'luO é () gul1tda da con·sti-' :~I~'G' ,I) hcçus./ldo " o nobre .senador pela proyi~cia 
t . • h' " ue oyaz, dIZ qlle esaa mcdldll. não tem. nadll UD' 
IIlçao 011 que Mil /10 a estabe,eol,I., pl,ra manlel-a plico COlO aM dUlJtrinu do partido liberal, que se 

o sustnntlll o,. e~t~ li que, .ob90rv~ndo a mllrcl1a, qUI1, pÓ.1e·'Mustl)nt,1f a medid I que é muit boa '. 
vlle leniJo a OPlDlão do palz na opreol.,;ãu de qual. '. o . • 
qll~r.i4~a ... ou, ~.el!!la 11, :1'O~.\illar. ,ob~,ervao to~po •... O,S~~NAB~fi?,.: -:-:-Ni89~1~1~,o, ~~rdl'y~rlle.~.~~,~ P,o~j~&ca. 
O!,SI!lpll~ . .II.llocÇ.&lolaO op(lortllOp. em quo n~ pal~.s,e ,O 81\, MBND.E8oa·.AL ... "i.\:~'EÍlt4·Íle.~ai.~ad() de 
rec()~~e.c,enr\eC(,l\sj~Jad~ dll roo.lisaçã'l d~!l8~ mcdjd~'l uma.l<sl'irá,çoi,o',.dil. ,patt.i~ :Jli:!l .. ral,~~ri,i,f!ifí,!lÓíili~C~ 
e..poJ,'. I.~~O .. ~o.mrl!zan d!s~tl I> Ihsc'lfSO da C"r.Ô,1 cc.~ DO,!!' c~~SIl ,asl'ir~,çao, .. p~rq!!"',',AII::nobres"~tI.aO'OI 
~ernp() .. ",08 J)'llpmll,':O da magna. em","!entosa, qUO!!Lav .es.loo ,dlvcrg~.~te,8 em,ponIO' í1e 'alguma'.irilnOrt.sittofí; 
do, 1lI'~!!1.f)n.to., 8(jr,v,1. ,hto .éolliu pblZ se aclia bem _ _ . ,. .,'..... .,,0/ .. ,",::"7.' .. 

e!lcla.rtJcl~O.Jií a ';De~hd~t eli~ oe~ita pu.r .toda a oJli, Sr?I!\~·i8SI~n!R.~ D~H!lvl'A.-Sionl~~a~a~;!I~.l) 
1!1ão.ou.,pelIlJnIl.or~d :dOpolz."e então essapartldu _.tr d .Jlatíç~.InvelÚ()~ ... , .:"':".~'::'. ';'::.;' 
ro~o"h~!?e.o.d.oqufl Já. niultMl rAzão de sor a suo O SR~ M.l'IDRS:D.,'~LII .• IDA::~·OIJ~1!dcrl.e".~~ 
!,;OI!,"~Ip'~la, ,p.ódo; d\.zar.: uva.oll.; .é: ,~mpo ,,d,i rtI·fOf'.' ,·ura.o crUerio plr~' j;em.pre~i'ar~~e :q!l!',ea;',l1n .a 
1J.l!l"»", .. po.rqUllnto, como já observeI., a missão de um doutrmas dosse pllr'~d,I, tambem nlo '18; •• 1t".-'llfa.!'" 
PI~t~i9ff~.!1If,t~r.l,lnte .11a., mi36ii,? .do o~lr() :. um i!lidll. hon!-Cm. o honl'adll Sr .. miou"'n da: il!luça >4eclatou 
l!.ld6il._!lg.~a" o . promovo a dl~CIl!iSaf) dllS medidas. IIqUI.quO teod." compuhado aebllecçad.00 ,pdrludico 
() .~I~.ltl,)" cllj!):~o.virnentl,);Ó;.mlli8, mod .. rado,chl.'ga 8. Dcspd:rtal/or <le:~8U. ·nãoe~coDLrlir".~ol daba&fla do 
um. a~ccf.d,!,. recon!Iecoa op.;lortuoidóldl",·quandoj .. lena10 a res~uo dO'p'roJecto,d_hu dedhde U. 
é JO!P:P,o ,:..d,~ 110 rOahS/lf a. modidl: s,'m "o, ab .. l" zembro U~II aó; prop"llçlo cont.rao .rt:, '79 .J; ::1'! 
as JI~,r,I't~!IÇÕ9.s, .. ,qU'l :. t.OdOR •. ullamaltim. parti. ,Ieas:lle~. :RIII"ItI'de '1,110 os :liberà91,a.lamef.vorllreia 
~~iJ18.b.ILamtll!de U1opaiz. est~.o .. comp,.:netroilos da IÍ dUHtrma desse artigo ;e tanto.,esla .,.al8l'çilJ, ..... 
s.la .. u .... t~llt.\lll.",~, en,tão conl~or.~am amtios no mesmo I!l Ult" força .. quoo h~orlldo 'lIenado,:' ,pela:·:BI!lUa.:o 
e~p"'q~:'.;:pol·tH.ot\ ... i Sr., .. pl·{\~.ldento, ,110 m/ u mo.Ju ~r,. 1;aclrllll •. que ,h~Je ~allou"'~:lpUcou·,,,or ,o,~r.· 
d.tl:.II~JI~r."a,s. Rr,~~11a.s. ref.< .• rm(1s,.~ão ,sopod,ím 10\'0.r ,Plnelra tosse. IlienClO,,:·dlz~D.jq qll.:ou.ulltD.bro.~·:lli, 
li ~1t~)~>~-,,~;nAo com~ O.COI~C~~~O, dOSldousppr~id,~S .. , .b·'!iles- do ~enado,q'lerl.m.opp"r se.i;&oda .L~.i ... 
Uln,wr ~.~,S(I,ni\'o .&Ilm C,)rçllj:.e .Sufl!'llonto prosligio' ale· .por'melO;41181~rmal .. ·~ pOf.'i8'0 nio cQn&NlaraJll' 
p:l,'a .salts ,l·as C'lm v,'llt"gom pu.bhca. . , ,HIUI.qusll/l dou~rlDlh'Y""''-' .. :. " é,;;, '0".":";'; . " .. ; .... '" 

.,lloCqriu,io"~.~:.!l.o,. par,lidll liberal, Sr I .presidonto;. h tI? Sr.preslder~te. 'é·.uma re~polta;a mP.lI".ar: 
t;'l.L;'"I~~IDdl.SS~. ,qll.~ não sepo:tla .. saber, qll~oto ti ,IDilcelll!vel" pll.'que·.,revnlta r.;t. muilo,pOItedor.',', 
TOI'lrma.Ju,hcII!I"t;.,.'1ul;\l er,I sua Opilliã\J, .porque o,l,sel~s,ao dll .. lol..e pllroutras ca,Isaa .. llhlu'a,COlQflo.; 
orgao .. qllo.!;O, 'l1z aUIOrLlI.ld,1 parll.declarar .qual1s situ . \. leI da 3 da' OezRmbroé:de' lI:l4~ie"a ,1:8'0".:' do 
as d'lllt':lli,,< ,ortllodnx '8 d.;sso ,partid,), tua o mesmo IIl1no :seg·.inte apó~a ,dissoluÇlo prévia::da.ct.mar. 
qllc li~I~~:. \'i,ido d,'clar~r ucst, casa q"')"as' i..télls· . lus . dep~ttdos, • com? 'se disse." 8e;os membl,o~'Ao 
'lUIl.O:t 4l'l"l'l~I'aIU sórnllot'l suas" nã .• 50 podl' m por pll.rudo hbflrat·.não ~Ivcll~em' dlsculIt'jo.e, apennll,:· h~ 
t~nlo,.r,~pUt,ll·a:! ~<'lnuin '8 do sou pa:thio; o ao mSlsmo ,lIIuandll o seusJl~nclo.·dl88essem:,.Reptll"lID~li·COD-. 
l~lI11pO e .. es~1l n,lbru .sena,lvr 'luo:n !lOS vem dizer: lemnam~s.o proJllct,'., porquo é IDcooacuuclonal,_ •. 
d Esl.t ref,'llln uil" ,) a que opa· tLI') lib~ral d .. s(,jll.» 011 se' o tlv~Sfem ropeUlllo eom um.lim.plel .Jlrotesto •. ' 
I~~li. Sl' nÓi não s;lb'~rnos.u quo qUOI' o patt'du li .. ,!omo fo?! hontom o '!ob.esenador pelo Pará. ·com· 
h.'r;ll ne" aS.suas. vilrda icir'ls aspirações. cumo vrohen'ha·se a l'xpbcoçào; . mas a· razão.:allegada, 
sC.aC.:IlM (J~ovnrno p<lr 11110 ha\'tlr a ell .... allead,do? pelo nob'e s"nodur é uma razilo inllumciente,.,e· 
p,porqu·) f.,r!!,) o' nobre .enador p~la B,lhi,. (o Sr. estou llertll que os honrados senndo~e8 .que tomaram. 
N~buco) o.oró:1ll 11:0'11\0110 partido. o <lo mesmo q'!e p/lflO Daluelle ~oVlmellt.J não aceltan~m:... ( 
n"~ VC'lI d17l'r: «Falln slSmanlo p"r mmhll COot:1 ", O SII. MINISTRO DA 1IlSTIÇ':·-Apoiad·u: .. ···:' ". 
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ct diNito a~nonico, . ti'!tr••· &N1tinnancia1. ·A repa pmmullrafio ou.. pablicaai,QA.a, cbiQI~IIoA~Gif,.,...- . 
... l. porée; de qu81t tod01 01 ·paizealllo duaa inao pett~o. ,o .. ,. ~bU.QI·po4ia,)lawer~ a~ ,i"-""Ja.llo. q~4 ~•• 
tlííeia~; bue•do uma:ICS:ua·laRla\erra. para a1 cau11a ile Diorleaiaaoja . .IJIII.i.o,hno.:qu~ :Qi)J litre118 -twlrido , 
d'f&ÍI ·• · · . ' · · · · · ' ·· · · . 'r · . · · · an&el., A -biltclria · pren_qneia:~a: eoa&ra .. :v •.. B;a:,l\'ot. 

s_. Ez•• p•~~doeonftrmar e•a.proP-Osiçlo, per- no;damiaia dOI:.Imperallorea .. do :·Pdateit'o l111~io. 
pmou·me • 1111 ..aio· ti••ba; ·'fiaw a -lei romana~ de9'o nisto :ntia&i'r •. que.,,IQ enllbe1e·--·••· ~~mut,..; 
CGia-eSei&o. nlo dnba lido •·lei Porque aio era plieadaa.apJI4'll•çõea,,~rqueaJI&edQI'mea&u~a••~ 
t!bjeeto prlacipat · ela ditcúuio ; relerl-me ao· mo-:· d~ · Republica,~o., ha•i•·~DãP: u~, •.Pil'Jl~ .,~ue. · 
men&o a um· au&or : Serril}'; .Dir1ito ~~~'"'''"'"'ii·' naor era pr-.Pnamen&e •&al.appella~ o&ad reta .(ltl~ 
'ivo roman.e que.&iDbl' ~lOo. e porq~ d.e•o-dizet eaaio) que;reauUa,'f& 4o,ye&oiJq,\atdiUDO.,fUdO,p1GWr •. , 
ao aeeaclo, ea&a•a mudancJo-me; 01. IIUIIll .livroa, ou de outraia.a&oridade,qua,ttnU~o ·iP~Miri41me ~ra~ 
eliaY&ID eqa deaarranju.,; . . . embaraÇIIl'l & aen~DÇ&:. do .. pre&oi!.Í· cii.'CUIDS.&I~cill: 

-. · .,,. ·· · .. ·. ' ' · que·ftz oo&arno uU~mo·dileurao 'CIU8'aqui!p~oftri.;!'l;:, 
O Sa' ·zACAaJAS :-W. ltoa rado. · Foi:depoj• que o 1mpeaclou:, ou:':. Ceür 1:eaAseauia« 

O ·s · · M · · A · · · · · reunir em aua·JH!"CN!! &odo ,o·,4..,par.ium;,,pfteolllíf: 
a. PDI a• L!IQID.t : ....:;.._ ••. n!o. pude cpnsul~ queocla 81 , Cua~·çõaa de pretor.·. 8 quOJator~ ,&4 ae '*•r• 

tar·.o &nto da.ualla le1 ao Corpua .Juri• na .exeel- ooee.lidade de aomearj.lliz ... para ausllla~ Hl;IIUit· 
lente edtflo ele GodoCredn~ llaa · fui. d~i• •er' a d 1 · & - · ' 

. lei, em eoaaequeneia ela coa&ea&aclto . de S. Ez •. J!:IA. a :. :~~n':tçapí~ .• o I.mi»e .. ridôr'í()D:a~u pira.' lna, ii cli~..!.lo 
lei aeba•H -Da compil1~o .do Cod.tiJo é: U1D-re1- ,. d d i !J_ :d_;.r.; 
-crip~. de .Julliniaaudirisido a Aulo Meana,.pre~ me&ade. ai pronnc•a••e• eu~•<para~•-n• oaa 
feit,o, do pr~~torio, car1o 00. pDiiçio fiUé podia &alyez outras ·que se relfam' pHo· · ... rttrro::o~Siua.e,; 'Jilalrl ·o' 
hD~ correapond.'r: .e~trt! .n6• .ao,de prelidente d,q, priocipe:delep•• o -~ Jl')daremJuiZ81i·queL1RJt.>-
111~m~ &rJbunal:de JUI&tsa. , . . . . · . meava. Foi de en&io ·~r-diance:qu&':appa1'8C8NIIl 

; Eu. di .... aa, occ .. ,ijo • .Sr. p;re. lidente, que Db. 11-: appellaç6ea do pl,'e&o.-. 4~·· erft~cle~~.l~o, qplfja 
b•m .""'-o ... S •.. v-.. eonei. de.rava .. o.· Ba.U:o lm. ,.,..:ft, e para o prlncipe. o~, J!~ra.· f~n.~~I!D.a~~R~.CQIIC!~4QB 

"'" .......,. - - ... em eleYada ~rarehta. e ftnalmeRte p«ra · o · pretelto 
quando com~••· porque, eomo.:CODiideram.qu•••· d d d d R ~ ·) 'é be ,., ..... ,. 
~do,.,oiJ hll&o~~ore1, o Baim IGI(Ierio ae con&a df. a~· a 8 · -" . ~ma u!o• ,_,~~,!,.,c: J~f:.ao/H~e ~- M

0 

-'nado d•.theo~si' o Grla"e.· o .. Jntervallo nue.ha p!ft:&o~o. ~u~~~~ua q JDl*Ar,,,qQ~ de19. ~~~-~P. r'r' .. .,. · d 1 .,.d l -~ c1~1l;e. CUJO,in.,u~l. er.a o mais; erP.~a~o.,!ltoJm o •. ·. 
::!r:· d!;::.~ •• -.::;:,s -':]:~:; áfl5 :.;~~e uatJni•~q, Mas~ do,iesi:rip&o: d~.'J,!Ja&iniàP,éf' ~u~~ ~~~it._ .~ .. fi~·~ 
uu..ero de- •tpeUaçõeã. é de de~, mui&o :nlf!~~re qu.,,,rtl~~~ll~.IJU•P.t ~~~belfil~9. o~u.,~,a.~b .. ~,f!·d~!':f~í 

d AI . . . . . • numero ... as Jf/!f,lacJ~I • nae .11!1.18 APIU o. on•a o~*"- .. vem o &o mperto, III IIIIID se pÓ·III dll&lD'"Utr cl p ·· 1 . · " ... -. ._ ·1· .i.'·' :TI'I"· '·'' b._,,,, "''~~' . 
I · d i a . na or. ol e e quem as 1111 tou, e q .. e em .. aara• 

o aaperro que coaaeça o ~ nado de A.UIQI&o ou •en&e 86, no&a. na inv.ripçiiO do· reiCI!ip&A., clljCI...-&o 
Julio Ceaar e v.e a&ê Theodo110 o Grande. i.qui &ra(lo copiado. ~lerei 18l6r. preciso razêl-o. ÇotJ. 

O Sa. N••uco dá um, aparte. . · · liu. 7 '";'70, tJe·IICJilllt 1 i""""''P~fldW:'f* · e11..,,.. 
· · ·.,ertio provocare, do. ' .. · · : · >." · ·· ... • '" · ·: ·;. ..J,, <•. 

O !!!a. MJ!l'fDI• DI ALUIDo\ :_,;V. Ex, diz que vae . Por consequeaCJa, Sr:· ptetideaLe;•lílltinlaao foi.· 
a&é Dioo1ec••!lo• ou melhor que nes&e lmp,erador quem crequ.e•&lbeleceu; tlrfi!OII a1 &rea•,ina&andas' 
\ermlna-o pnmeiro lmperio; a~>gue• pois. o'sya&emà e 1e rormos a&tend.er ao-que 1111 Goclofredo• oa•·ao ... :• 
de. Can&u. que. qaereado aSiiBilalar o eom .. ço ·ou á e1&e ;-respeito> alada 118- pPdia apP,flllar11Naltt-úma 
~ncipio do Baixo IIDpario, fal-o d11&ar de Diocle- vez ·ao ·ca10 do ré:o ter :atdG'; cond~tmnaclo· em<dQin: 
d'lrD'o, flUindo, 'clapoi!l. da anarehia m•l'&ar. o1 lmpe- cu1&a1;, • pó• á 1181Unda "appetleçlo; e ·a &é '""'ia' lllftl.i · 
ndo,.. nl.e fGram ·mais elei&os por tórma &lo trr8 :.· IA terceira e qu11rt.a apoollaçlo, confllrmlt'db· 8Gr•' 
~&~lar e' aem balei' fixas. · · · • · . ' · &holo; o-celebre j11d.1-Conaulto romaoil&a.'· · · · ·, ,, ·. · 
··Na verdade, loi nesee· reinado que houve orná · Por&anto, 1 propo1içlo do'ho!Kado· aenador\ pila· 

mudança no procetJIIIO remano, terminando o antigo Oabia o lo e1trl de A•lcordo com o que ·S ... llllí;;;cl{l~; · 
· pr0e8110 chamado formular. > • i~&o·é.-que foi .lut&in~no quem 'PretereYeu:a••&tea 

O aoDre senador aio o disse elarameo&e, mas iqt~&aneiaa;·pelo eorurariol f·•i elle quero'•• :ftaoa,,,e .. 
vt-se. pelo ~ue. pRosa . acerca da cooa&lt•aiçl!io ou 00• flx!lu dl! aecordn com. uma ei de TbeodOJi!'-QóoQN~•• 
mt190 do Batxo lmpt~rJo. q!Je S: E1:.· supp6e que 0 cuJa& dtspoaiç6ea de:alpma··eor&e repróduaa.-.nte· 
Hrande· numero da instan~tas. proveio 011 reauUuu ·re•crip&o •. ·. · · · . . · '. . · ·· .:-:•,. '····' 
deua mu lança_ ou aheraçao ao proce81o· romeno; Não·· t'a&a•• eu.!. PJll;· em. erro,.·Sr: ~licleo&e;' 
m~s ainda ass1m ba ne11&a apreciaçã~ engano •. per qua~<to •dine que :s;Ex. tinb.11 sldo' me1ac&o rporqu.-· 
dôe•me o bonra .. o senador; o ae1oc1o tem orl(lem Jusüolano não prosr.reveuanrea ina&anci•a,~a .. a. 
meil remo&a, ae appellações em graade cópia aio ·Rnuve'da parto do -boarado Hr~ador .uiD:,·ptoqaeao: 
mul&o an&eriorea.i·ep_oea de Diocleciano, porquan&o' e~ili:voco::·S; Ex rele•ia·ae i •appel•aç6el• e dilw. 
V, Ex. que 6 mui &o lido ftiiiYI COUIII • , • . . «IDB&Incias.a · ' . ' .. . . · .c;. •: 

· O Sa. N4 auco :-Ea Callei dos abusai da appel· ·SustentoU ainda ~ bonrad<l senador •. Sr. P1'81i• 
laçãó , · · • · · den&e., · ~ue: o-Ceudalumo ·tambem bula _adoptado 'G 
. •, abuso . Ül instanclaa; maxtiDe o numero ··indicado: 

O Sa. llh:MDaa. •• AL .. IBA: -Eram aa&eriores, por s. Ex. Nlo·sei; ~r preeiden&e. COI*) o hooracl• 
•o~&udo os;.ahusos & que o honrado s.enador allude ·senador pela Bahi•: J»Oderá·sustentar ea&a• propoli· 
CXIS&lam multo antes• ·ou ft&de. A-dnaao. desde a ção. Ainda DO caso do Jkixo llltperio JM)Ilei'·H•ÍII' 
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Já vl, portan&·'~ o bo~radó:senador qué não houve 
nunca e11a, granae. qu .• ntidade da appella9i)es no 
feuclali~m~. oil em uma.pbase ou em outra, no pai:i 
onde .. a instl&uiçio. tloresr.eu · com. grande pujan.ça, 
te:1do tomado o mais largo daaenvoh•m.,ntn. 
Q~ao&o ~!),dí~ito car~onico sim: em verdade &em 

BOh&JII r~zao o nobre ~enador;por1ue ahidll-se a •1•· 
pelljllçio 4oJ».i~po,.para o IDI!Iropoliu, do wotropo
lita p11r.l o primaz, e' do primai para o f'apa, ma• 
nlo 110 e:.:ce11lv~s. · · · . 

Mat. qua~i. o mesmo numero de 11ppéllac&ea .foi 
consas.rado nn concordata que Ftdncisco J, lez coQJ 
!J·Papjll .J..eio X era 1516; ahl se cons1gnnram .aa trez 
ma&anc.l!,l.para as cauaaa. que se Uvo11sem de iero1· 
v~r em J-4:. ,rança, IIIIJMlAdentaa do& r.ecur~os catabele-
CI~OI, oaque~le importante docum~nto. · 
~ .\"~ropq~~io,,portoniO, de S. Ex. fóra dodlreitv 

caoon.lco, permUta que o diga cr m todoo rr.apeito. 
não tem a. J·recisa. exac&1dlio, C·• mo nlo pode~se só 
C()m. ~inba .. palavra, amp11r11r o meu asserto,.eu ns. 
tava resohido' a Jôr o' proprio reacriplo de' Justi· 
!Jillno;, S. E1:., porém,' parece dispens'ar-me, porque J' nlo ·contesta · · · ' · 

O 's~ .. · N.Á•uco :_:_Contesto. . 
'o Sa ... MBI'fDKI bB:AL •• IDA :-Parece me que uio 

póde contestar. . -
OSa. NAauco:-Tertfo Jlrovoct~rll ••.. 

. o s~.:.MB!fDES IIR ALitRIDA (J,poia dt t•>rnar ll l8r 
o f'!_lflf'apto) :_-d'llo .sti,J•óde. é certo, .dar tl'eB nppel
laçoes.; _e !•ao e disiO .qut• a_qui se trlf ta, mas de 101· 
tancias; 118.0 as tres ins&anCias. que ~-a exr.rossão ole 
que v ... Elt. ;UIII no aeu .di~curso. 'Sabe J•Or l'itamente 
o senado que. na inelituição d1•s .tres instanciall havis 
tfuas~,appeUaç6es. A decisão da primllira instanci11 
era o runJam~nto da primeira appellação. · 

O nubre a.enador_pelo Cesrá contestou a doutrine 
que. aqui sus&entei so~re o j)Oder judicial 

B11 emiUi ee_t!l opiDiilo.apoiado em Story, não me 
referia .ao que no _palz •e acha ostabelecid<~, por que 
nós ten;tos lei que e a. cor.stituiçào; -e de alguniA sorte 
fui au1mad_u a manire_stsl-a por ser_ provocado pur 
una· !tnnrado m~mbro q~e, ·se serata d~ste l11do que 
deseJ&Ya ouvu, minha oplntio. F.u a em1Ui, mns ells 
desag.adou t,nto ao honrado senndor pelo ·ceará 
como a outro. bnnrado st>nador pflla .B •hi.•, que aca
bou de f.tllar: S. E1:. até achou que era uma d u
trina aasustadora es!!la que eu sustentava, e ainda 
SUIIeDto; · 
• Em resposta ao honrado senador "elo Cear,, eu 

direi. Sr. presidente,porgue i' 1\Xhibi parte dos argu· 
men&ns, combatendo o liflnrado senRi:for pela Bshia 
no meu primeiro di•curso, que os autores da nos811 
f?ODS\t\uic;.ão o que qui•eram foi estabelecer a ·ordem 
1udoci~rtn neste paiz ã m_aneira -das constituições do 
Impeno franeez. f'' dep<>lS da restauriiÇio dos Bour. 
bens, a_carta de 1814; mas chamaram á !lua cre11çlo 
poder JUdiciorio, ·provavelmente porque a• sim se 
achava es• ripto na constituição t1e 1'791 da França. 
na de·l812d~ Resp!lnh,., ll na de 1822 de Portug~tl. 
modelos 9ue nossos maiores !!eguiram, posto que 
na organtsação de•te poder mui insuffici,ntes; mas 
r~lmente não haTill tal poder, era uma creaçio 

6-

inéomple&a :. ílé!_ignáraízi.;ao ·iftllirií• 'más, :me111iao~ 
neRsas con~tl~talÇC!e~·.era _o~ pocler ~n~lnal~:.· '·'' .. c 

· O Sa. ZACA.IIIAI_::-Obl aenhor I ~·~ [~~-· · ~ ··~ 
O .S•.M•I'fossDa ALIIIIIDA:·- Desde. Sr;·presldente, ;! 

q~e-:o poder judicia rio entre· nós era, como .acont&.•:; 
c1a em França, uma eman~tção: do· podar executivo, I) 
qun sua elll•tenda .·era ·e é purameflta• nomtnaf:.<•O·~ 
que temo.ll é·.ord~m· J••difJin.ritJ sob•·denomioaçâO<& 
de pOder J••d•c•tJrw. Náo é e:.:traordioarlo ftO~ «o•e~b 
nos•e constituiç6es dos eatadoa essei pode'rea. nómi· 
naes~ Q••em nlo aabe•que·o·da Ralnba·ou doiRei•d&•' 
lnglnterra é ·um poder ninnlnal T•Lord Jolin Rua11eb 
tlm' 11ua übra tiobre· a constltuiçà" brltarmica,•·a11im ., 
o assegu•a,tra&ande do poder re111.· · :• , : "k , . ···" 

Pnrtanto, Sr. · presidente,u eu ·digo e•aua&eot.o':tiU&: 
no Brasilt•ão ha verdad~>iramen&ft•poder judieiarlo:;·· 
o q11e·oxi11&e corn.·&ll qu.•l·fieação é.fJUramen&e·oomi• 
na I: na Jea1idade ha somelfte ordem judictaria; •Um,,~, 
em11naçao ou dependencia do poderesecutiYo;, ,. ··· 

O Sa. NA suco': PoriJue· nomeia 1; · ' · ··• ·::c''' • .: 

o Sa •. Maima8 DR ALMEIDA:: ~. 'Ni'~ é' s6: p_qr~~~: 
nomeia... . ,,, ., : ... '"····· 

O Sa. SU.VBIRA DA· MoTTA : - V;.Ex•:Yae•além do,·, 
Sr. ministro da juat.iça.... · ·: •• 

O'Sa. · MEI'fDBI oz AtlraiÓA: ...;.; Mll.por"óufra••· 
cir~ums anelas é difiereuças; ! . · ' . . ' • • :' ; 

Mostrei, .Sr. presidente,. que· tal' tnatltuic:lo nlo ' 
era poder, desde que sua po11ição' ·e ri .fnftttilJí! '4 'dos 
outros poderes. · · " · · · '·· · · ·:" 

o sa. ZAcARIAS,: ~ E' i~iferior.en:l ®~&o íuuÍtidc;t~;: 
.. uSa. Ma!'foss IIR AL•InDA :- E'thiferior,.porqué: 
todos os outros poderei ~ãu emanaçõe_. da naçilo e ·a· 
repre11en\am, e esse poder ;·. -peh · nós•. Íl conaLI&ufçio 
não é reprt~sentante da · naçao; era · olo. t!q•oaaivel • 
que •certos ·poderes repreaentem··a neção···e•outroa · 
não; est11 tlllslçio i'n lerlor tira ao ; poder ; judicia rio;· 
o cnracterlslico de poder. . .· · .. •f, , : ··, ·:.' · . 

o Sa. ZACARIAS :-NAo u~a. '· ' ... ' " ,, 
O.Sa Mal'foBs oa AL••••4::..... Agôra~. 'q~naq 4,; 

pala"ra indep .. ndencia, a IJUe se aoccorreJJ o, boo-, 
•ado~ senador ,Pela Bahia (o Sr. Nabuco) ·reípoa~; 
dere1. . ·, ,. :. ,. '··: , .:·' :. , .·.·; 

o Sa. ZACARus: .,. E'·tanto poder·eómo o·execu•: 
tivo equalqueroutro. · ·· , · · .. ,,,, ..... , ,, 

o'Sa. MB!'fDEB DR ALMEIDA:-Não bà d'uvida 1Jque. 
a conàthuição diz que o poder judicial é.tndtP,n•· . 
~tt~tlll; mas nl'lo o é .n.t relllidade;, uma cous:\ é 
dever ser, e out•· .. ó ser na realidadiJ. Diz a constl· 
tuição: « E' um poder independente .í; mail eu ltlo 
e~1e ind•·pendcn&e do outrá maneira tnde'pénden&e,· 
mas independente niloe como poder easa instituição.' 
Os Cactos • a noe1a bistoria bem o d~monatrem. · ' 

O SR. ZAcAm~s: ....: Então • poder lagidativo é a. 
mesma euusa. · 

U Sa. M BNDEs DR A L•RJDA: - Nilo ·é .t mesma' 
cousa, tem (orça, tem m"'ios de acção. 

O SR. ZACARIAS : - Oh I e· o pÕder judicial nio 
t€'m meios de ncção? · 
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E mais adian&e aprele!l&a o· CAIO de Wilkes. ma~-. clpfos de que el&aYa~ fmbuldol, em'maferfa de ...... 
temo• aqui_ um caso· alada .mais importante, do que direito, os colonos-eminentemente con .. "adQ,_ da
este. . . . . . . . • . . , · . · ' · . aoYa Inglaterra. O· mes'llo parlamento ·Jirl&aaalco, 

o: Sa •. 1.ACARUs: - Fist:lhel não diz que 0 parla· no ~cto ou estatuto chamado magna .ctJrta. daa eO«> 
ment. o iglez não é constituinte seLupre? Não diz lornas, pelo qual abandonou o d. ireito de.ll_letl~p&r. 
não v. ES. nio acha lá isso... tax~s, reconheceu ao menos uma vez e em· um C!IIO 

' · · · .· · · · ·· · ·· musto 1m portante, que ha leis qae nenhum· parla· · 
O SR. MBNJ?BS DB ALBBIDA: - Acho, mas niio meato· poderia violar, sem legalisar a resisteilcia 

quero estar.fatJgando·o seoado. .. . armada contra o seu poder. . · ··· •· ···· 
D SR. Z·ACAIIIA!: ._._ A.:ha o que? ·Que elle diz que 11 Na opinião de legistas qualificados· de pilares 

é não constituiu te? · · . do direito eomrm'm nenhum acto do parlamento 
·· 0 SR. IIJJ!'fDDI DE ALHBIDA =·....;. Acbo. ferindo a -razão; a equidade e .o direito nat .. ral é 

valido. D .· • . · 

O Sa. :i;Acuus:-Não acha, não. 
o sa: MBI'rDES DB ALHBÍDA :-Acho. 
O 811. ZAcARI.U :-Então, mostre. 
O Sa. MBNDBB ,DB ALMEIDA. :-Mas primeiro V. Ex. 

ba de permittlr que eu lêa o•Jtro trecho, que para a 
questão parece-me importante. (L8~} 

·«O parhmento, diz Coke, não póde recusar á pes
soa alguma a-protecção que lhe dá o direito natural 
Assi:n o Rei póife perdoar a um homem ainda cul 
pado de prm,.unirl, aind11 que nestes casos tal con
demnlid••, .J!or um estatuto !fe Eduardo 111 tenha 
perdido o dlreUCJ ·&protecção do Rei. Em muitos 
casos o direito commum p6de servir de correctivo 
aos actos do parlamento, e o· interprete de um acto, 
declaral~o· nullo; se·gundo o diretto commum: por 
quaoéo toias .as vezes que um acto do p.nlamento é 
contrario' á conaciencia do direito commum ou ao 
senso commum, ou inex·,quivel' o direito commum 
vindo a corrigir este acto, o julgarA nullo, e sem 
eitiatencia~· etc. » 

F. Fi.cht•l . corrobora esta asserçã'' citando uma 
·declar&ioão' do srande juiz Holl, contelliporaneo 
de Guilherme 111, notando casos em que a• me· 
didas decretadas pelo parlamento seriam aem valor. 

E mais adiante accrescenta : 
« Um acto do par]a~e~to, diz lord Hobart, 1J6de 

ser nullo desde o pnncspso, como seado contrano·li 
equidade na tu r~ 1, porque: jiJ1'a nature fJ trunt immu.;. 
tablia, sunt leges Zegum. , . · ·. · 
· Os americanos no est1beler.imento dw sua consti• 
tuição federal,. não crearam novo direito, relatiya~ 
mente á tlscalisação ou corre~tivo dos actos lelfsln;. 
ti vos. Mas elles acabaram· de tomar as armas contra 
a .app~icaç~o. d~ theoria "de Black'stone, do poder Je. 
g1slatsvo dltmstado do "arlamento. Esta thearia 
chegou, é verdade, a dom mar em Inglaterra, e mui·. 
tos membros do P·•r!.smento tomam alli por lei tudo 
quanto sae das offic1aas do impressor da·Riinha. · 

· Resh saber que resistellcia a actos de~~arrasoados 
do parlamen~o encontrariam nos tribunGes da lei de 
Westminster; Nos já vimos que· ellea·· nlo cederam 
perante!' allegação de um privilegio. Pdde acoote- · 
·,:er que venha tempo em que recusem appUcar uma 
lei do parlamento, em sua. opinião, contraria ao 
!lireito. E neste procedimento esses tribunaes te· 
riam em seu favor a 'historia e •• sentenças· ou 
d~>cisões dos-maiores lt~gistas. D · 

Eiuní portanto; Sr. presidente, casos bem ca· 
racterisadõs de que o poder judiciaria na Inglaterra 
era. semelhante ao. da sua colonia, os Estados U nl· 
dos, como uel'te. ultimo paiz foi seu continuador, 

Agora, 'como. o nobre aenad.or pel.l .Bahia (o Sr. 
z,carlas} disse que eu nio encontrava, na oltra de 
Fiacbel .. ar&igo a11Jum em desaccordo com a doutrina 
dtrBlack•tone, chamo a atteação de S. Ex. para o 

··Portanto, Sr. presidente, p.or estu citações· de tão 
notavel publicista J!rovo o que asseverei. Com 
quanto a doutriun aa~ ·Biackatone prepondere ila 
loglaterra, não é universalmente aceita0 o o p.trla
mento inglez niio · se pó de. reputar uma · aiHmbléa 
permanento constituinte, como aqui se tem dito. · ·' 

Ora, o que aqui ennuncia o Sr. Flscbel di% cam
bem Story no seu eommentario li conltitulÇio ame
ricana, isto ó, que as doutrinas IJUsnto ao poder 
judiciario organisado no sou paiJ, foram transporta· 
das quando vieram de Inglaterra para o solo ameri· 
cano, os primeiros omigr.mtes. Story á1sim se ex . 
plica na obra a que acima nos referimos (li : . 

seguinte ~ho (18}:. . · - . 
. Comtudo, .. a tbeor1a que o parlamento pódB ·fazer 

estatutos A vontade. ainda em desacordo ou centra· 
rios á tru&graiJ carta e ao direito commum, mmca foi 
geralmente admittida, mesmo mais.tarde (e é ainda 
depois do regimen dos Stuar&s). Assim, a pretenção 
ao pulamento á omnipotencia tendo produzido a 
guerra da Amarica, os fund11doràs da União Ameri 

11 No1so governo é, por e:rcellentía, um goyerno 
pelas-leis e não· pelos homens; as decisões judi

. ciarias do tribunal o mais elevado slo considera· 
das, segundo as regras ordinarias do direito com
mum .. como firmando 11 verda_deir_a inlerprelapiio 
das lo1s, quando perante elle suo apresentadas as 
difficuldadt~s. Não é sómente o caso particular quo 
fica por esta fórma julgado; mas os princípios di! 
decisão const!tue~ precedentes, e alio obr1gatorios 
"rn cas •s de sdenuca natureza. R' esta uma pmü.:;a 
constante do no!so systema de jurisprurloucia, pra
tica que nossos antepassados trouxeram comsigo, 
quando emigraram para estes terl'itorios, e que é 
e sempre foi considerada a mais forte garantia de 
nossos direitos, de nossos bens e de nossa liber-

- cana que oão eram políticos dominados por phan· 
tasias ou por especulações · philosophieas, mas bons 
commoners.inglezes de valha tempera, collocar~m 
a autoridade da justiça federal nas questões relati
vas á constituição, acima da do presidente e da le-
gislatura. · 

O desenvolvimento desta coostituiçiio americana 
não é nosso assumpto; mas, desde o seu alvorecer, 
C' seu proprio estabelecimento faz resalt11r os prin 

.. 
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dade.,,Isto J!&reeo me be~Wclaro,e escuso insistirmais cq.rgo e. Tbeopampo. cuJ_u leis encoJJ&ranm nos 
Ago~a. Sr .•. · presidoo,ts, quanto á parte h is to rica Ep_horos o i:rlais, solido apoio •. 01 .Ephoro& (oram. a: 

oxllibida. pelo nobre senador pela Bahia cumpre .me mais forte barreira q11r~ encontrdram os innovado)lea 
•li;~cr· que S. Ex. não (IXaminou a questão como ella o revolucionados de estirpe régia ou demagogos. 
{larece-me ~avia ser ex~mina~a, porq:ue João Sem Portanto, Sr. ·presidente, ainda n~ antiguidilde 
Terra quando deu ou antes ass1goou e JUrou a mag~a encontramos o poder judiciado como o genuino e 
carta, n;io foi porque o al~o parlamento que ~'!tão leal defensor das institaições adoptadas pelo• babi-

. existia, ·a grande a~tla regts, lhe fizess~ opposJçao ;. tantes de qualquer paiz. · - · 
11 opposição partiu-da que se chamava s1mples~ente Pelo que respeita li Inglaterra, cumpre-me repetir, 
aula ou cur&a r,egis, e é hoje o parlamento brltan- em abono de. minha these, o 9.ue já:dieae. em ou&ra 
nico, en·tão o unicio funccicnatio encarrega 1o do po· sessão, que tanto Coi o poder judJciario o mantenedo• 
der j lldfciario ou o mais assignalado depositaria desse da anLiga legisla~ão saxonia, que censagrava o culto 
poder. Essa curia ou assembléa resistiu ás inva:::ões das publicas liberdades, que Henrique lll, quando 
reaes, e tão longe e empenh:~damente levou o. ~eu fez a paz com os. buões em Runnemede.am: 1248, 
pro,posito,.que resistiu por meio das armas, cumprn.l- tratou a ·cu ria regis pel'l titulo o.u d~a9mioa.ç&o, _de 
do· nota. r que a magna ca?"ta, em. su~ essenc1a parlamento ( Parliamentum ), nome com que .se ile81g
não- era uma novidade, p01s desde Gullher.me o nava-se em França os altos tribunaes'do•paiz ou 01 
conquistador se tratou de tornar obnsatonas ,!IS do J:l.ei, e conser.vou _se por q~e na V!3r~4_e ~ra essa 
leis saxonias de Eduardo o conf~saor, e Joao · curta ou. aula reg,s, um tribunal J udJc,lllrlo, uma 
Sem 'ferra faltou, como alguns da . seus pra corporação encarregada. de aá~inistrar jus.tiÇa', poa&o 
decessores normandos, a esse comprom1sso: mas que.tambem se considerava um conselho da,.Corôa. 
os barões Sr. presi•iente, não os da grande aula Note V. Ex , Sr. ~;~residente, que H,eoriqile III 
regi!l. _ma's cs da a14la O!J c·uria regi~;· gt~e _estavam não fez mais que designar por um nome novo• que 
encarregados do exércic1o do poder JUdtclarle, estes trazia de França, onde tinha territor!os. de sua.de
se levantaram, e 'lluxiliados com parte do clero pendencia, o que era realmente um t~1bunal,de JUS
obrigaram o mouarcha invasor a reduzir toda a la· tiça da mesma natureza, pode· se d1zer, d~s·.seu1 
gislaçã.o anterior, inclusive a de Eduardo o cor~fes- esta,Jos do continente, a semelhança dos francezea 
sor, que cons .• grãva as liberdades do povo inglez de j 1uisdicçilo régia: e foi este soberano o verda
á artigos redigidos com clareza, é tsto o que se cieiro executor da magna carttJ, pois seu pae Joll.o 
c:1ama a magna carta. ~ . • sem tt·rra, se assignou-a e_ jurou-a, posteriormente 

Poctunto, não hlm razão ""· Ex. em d1zer que nao libertou-se desse onus, e nunca mais oxacutou·a em 
foi o po.ler ju.1icia~io d~ Inglaterra quem s~lvou E· todo o decurso de sul vida. morrendo em luta. com 
defendeu com rigor as hberdades do J>OV? ~~~~e~; seus vassallos. · 
o eu direi mais, é em toda a parte o po!ler JUdul~ario Em França, Sr. presidente, o parlamento era o 
o verdadeiro,. o mlis sincero· sustentaculo !las llber- grande tribunal do Rei, e o .de Paris iàrviu de mo· 
dadas de qualquer povo : _os outros ou se. subordi- de lo para. os outros ·que se crearam nl\quelle• paiz 
nàt:Q ao inva;or,ou so .col~1gam por mut.u~y~teresse. com a annexaçiio de cada territorio OU•provincia. 

Examine-se na anLtgu1dade a const1tu1çao athe· , aos domínios da realeza. . . : ' -
niense; l<i o susteutac11lo da liberdade não era a Mas a origem desses. tribunaes era i. t:Q~Ima· tanto 
corporaçllo dos arcbontes p1 e,idido pelo Eponymo, na Inglaterra como na França; era· o·k'lbunal· dos 
e nem tambem figuravam o archonte rei, e o tJole- :pares. O tempo e os acontecimentos mudaram e·a• 
marcho, encarregado da força armada, e tã~;? pouco 1 physionomias e as rotinu de•aas.corporaçies. Em 
o senaao dessa famosa cidade, e menos unda os • Frsnça os parlamdntos compostos de legistas amea
funcio.nal'ios que !inham attdbuiçõ~s politicaseadmi· , trados no direito romano, ajudaram os Reis,. que 
nistrativas; essa uuportante Íllncç~~ era c!>nflada ao . visavam ao poder abioluto; a derocar·aa iurillili
Arcópego, isto é, ao grande e ma1s emmente re- '.fõea Ceudae8, 08• tribunaes dos senhores; Era: um 
presentante do poder judicia rio, e por isso reputado instrumento que os Reis, como intelli1en&es poH
o poder conservador e s~:~lvaguardll da constituição tic,s, collocavam 11 frente d,e qualquer prolliD~ 
do Est.1do. Sua reputação· era extraordioaria e_ o· •que reuniam a seus· estados,. e com· elles fllndaraiD 
mundõ antigo não apresento!! m?delo ou typo tao eds~ estado tão solidamente construido •. 
e!Bvado de austera e 1·ectl JUstlça como esse fa- . Mas, Sr. presidente, depois estes mesmos parla
moso tribunal; cuja irnporla!JCÍil t>aixando ~o ~em_po meu tos souberam manter a legislação uo,intaresae 
de Péricles em virtude de le1s que obteve dunmutn· das liberdades do povo francez contra a8 invasões da 
do suas attribuições, não concorreu pard a deca· re~le;~a, e innovações em pró do domínio absoluto. 
denda do Athenbs. . Os parlam. ntos francezes, Sr. presidente, foram 

O mos mo note V. Ex , Sr .. prostdente, observa um.1 g,.ande iostituiçlio. Produziram eminentes magis
vam-se om Sputa, _outro Juzei_r'! da Gr(jcia ant!ga. trados durante uma longa seria de seculos, como em 
Exclua- se d.1 organtsação po\1t1Ca daquelle pn1z _o parte alguma aconteceu. Qual o paiz da Europa que 
não rnenos famoso tribunal dos Ephoros, o alto tn- apresentou ma!..!istrados de tanto saber e do tão ele· 
huna\ judiciario dos Lnc.edemomos, e a liber~~de vado caracter como a França ? 
espurta:H\ teria succumbtdo nas lutas das fncçoos. O Sn. NAnuco:- Apoiado. 
Nom a gor,oncia do senado de Spar~a, nen;t oa .ar· 
chayétes ou os dous Heis lacedemomos terwm 1m O Sn. MENDES DE ALUEI DA. : -O parlamento. in
podtdo ; 'lucdrt rapiJa do Estado crondo por Ly· glez desde que perdeu o caracteristicv. de poder ju-



I 
I. 
• • 
• 
I 

u·-
' 

diciario,conetituJu-se poder legislátiYo,tornou-se por O gue vemos, Sr. presidente? Vemo• em .Fran'ça 
muito tempo. um manequim nas mios dos goornns ind&vidulilidades em:nen&As na sciAncia do direito, e· 
e da realeza. Dispunha do tbrono, é ,r.erto, na i§'poca direi tamtoem illu•tr<'s mngistrados: sirva•nos de 
jlas guerras das Duas Rosas, mas ess~s lutas' destrui· etAmplo o famoso Dupin, e esse celebre juriscon
ram as grandes famílias dos b.uõe•. de m•.do que sulto Troplong que b9 pouco morreu. Escreveram 
n' aseensão dos Tudors o durante o seu domínio, sem duvida obras interessantes e ma~~:niflcas que 
aquella forraleza degeuer!)u no maior sl:lrvilisrr.o, e honra o espirito humano r mas a tempera do caracter 
ainda no tempo dos Stuarts. O Jlarlamento inglez dos antigos magistrados francezes desappareceu •. 
conq•.lis&oli a importancia que boje' tem depois da Essas netabilidadas não passavam de funccionarios, 

· . revolução de 1688, como corporação politica, usando tle creaturas do governo, de juizes do Rei. ou· do 
·do poáer soberano ll'gislativo, e nlio como poder'ju- chefe do Estado, não eram magiHtr11dos, na elevada 
diolario proJirlamente tal. · significação desse termo. · . · 

Mas o Psplendor dos parlamentos francezes re· Nunca, Sr. presidente, entre essas individualiia· 
salta como pod~r judiciaria, ou-seja na épnca em de• tão illustres. por outros titulos de~cubro um ca• 
que apresentam A escolha do R11i os seus membros, racter da elevação do de Miguel de !'Hospital, que 
ou quando os cargos da magistratura são postos 6 aliás não d dos mo.is-recommeild~tveis, visto como 
venda pela realeza, :isto é, desde o começo do se- na qualidade de ministro os· cbanceller do Rei · 
cuJo XVI. A ia validade dos cargos de m~tgistratura, Carlos IX, concorreu para a limilaçio do direito re• 1 

expediente ,sem dqvida repugnante para escolher montrance, QO registro das leis e ·ae~retns re<•es, 
juizes com a bereditdfiedade, foi naquelles tempos, por meio da celebre ordenança de Moulln• .com 
CJU, durante &res seculos:, a -origem ou causa da ele-- que não pouco enfraqueceu a influencia dos parla· 
Yação, sem exemplo na historia do mundo, da ma- mentos. Antes da reforma deste cbanceller os parla-
gistratura Cranceza. . . meatos tinham o direito 'de modificar, restringir e • 

Nunca a Infitlsterra, Sr. prtlsidente, pOde apresen- ainda de mudar os edictos reaes, depois ficou· lhes 
tar nos tres ultimos seculos magistrados de tan.&o sómente o direito de representarem antes do res· 
renome e proftciencia, e em tão grande numero co· pectivo rogistro e publicação, ainda que de racto por 
mo 11 Jo'ran~··· Os parhmentos (rancazes considera- muito tempo conservaram no r ~trlamento a antiga 
doa como s1mples corporaçõ""s judiciarias, conquis· prerogativa. E' certo, Sr presidente, que durante o 
taram muita gloria pela sciencia 8 autoridade de tempo de Luiz XIV, apenas uma vez usou o. parla
suas decisões, I!UII dedrcaçio pela austera execução mento de Paris do seu direi&o, ern pura perda, por· · 
da lei, e a sravidade de costumes de. seus membros, que foi forçado ao registro, mas nesse tempo as 

. de tal modo qqH, diz um escripter, sobrelevaram lutas da Fronda tinham enfraquecUo o prestigio 
no espiri&o dos povos a propria idé~ da justiça · dessas conspirações, e o reinado daquelle monârcba 

. . . foi, em França. a grande ·epoca do absolutismo, 
O SR. N.tBuco: - Apoiado: nisto estamos de que. fez curvar tod11s as Jntlueocias. . -

accordo. Mas, Sr. presi«tente, o que é cer&o é quo nos ·rei
. O SR. MBNDBS DB ALIIIEID.\ :-0 honrado senador nados precP.dqotes, na época da França, e depois no 
sabe que o magistrado mais notavel que a Inglaterra seculo passndo, os pulamuntos francezes u11ram 
possuiu no seculo XVIII, foi Iord Maosfield que era com vantagem da sua prerogativa e muitos magis
um. aect;Jrio humilde, não direi, mas ,subserviente-/ trados se dis'tinguiram por sua coratrem civica, Ju
do aoveroo. Sómeote com a faculdade de demorer/· tando ora contras realeza e seus vahdos, ora contra 
o.r~iatro das leis e decretos reaes, o direito cba- as turbas excitadas. Ha nomes mui notaveis que·po-
mad<J de representação (remontrance), conl!eguiram: daria apontar... . · · ' 
os. parlamen~o! francez~s conter o absolutismo dos 1 o SR. NABUtlo :-Lamoignon Daguesseau. · 
re1s e seuamiDI&tros, manter as poucas liberdades do i ' . 
paiz; ,,orque? Porque eram proprietarios dos cargos f O SR. MBNDBS DE ALMEIBA : -Ha além destes ou
da magia&ratura e tran~mittiam por ber!lnça a. se ,!JS · tros 'que neste momento... . . 
filhos; eram, portanto, Jqdepen~eates e In_amov&Vels, I O Sa. FaaN.t.NBBS D.\ CuNHA :-Omer Talon, . Pas· 
e por con!equencia não depend&ar;n do. Rei oem para 1 quier, Dumoulin. · 
• nomeaçao nem para o accesso, assim como não ~ 
vislvam aos bvores do povo. Resistiram por muito O Sa. MENDEs. DE. ALHBID.\: - ••. nao me occor~e 
tempo ás pretenções. muitas vezes insensatas da o~ n_omes, um prme&pa~~n_ente, o typo. o modelo mais 
realeza absoluta, nem sempre coin fortuna : daVcl· dlBt&ncto de coragem c&vica. 
lhes força a certeza e a seguranç_a de sua po~ição, e UM SR. sENADOR :-Dupin? 
a,solidez dos·coetumes,g:ue cont_10ba a ambiÇàt;~ do o Sa·. MBNDBS DE ALMBIDA:-Não, o Dupin de 
acc.esso:. em summa, Sr .. presidente, us. pagmas mais nomeada é o deste seculo, reftro·me a 
ml!lS bnl~~~~tes ~a magistratura, em seculos 0 Matheus Molé. Escuso citar outros. 
paizes'chrJstaos, sao as que legaram os parlamentos 
francezes, esses cb1mados tribunaes do Rei, se- Desses caracteres, Sr. presidente, é que precisa· 
bre1udo nos tres ultimas seculos. mos para collocar a magistratura brasileira oa seu . 

0 SR. N.tBUCO :-Nesta parte estamos de accortlo· \'erdadeiroesolido pedestal; mas, infelizmente, elles 
se não podem crear da maneira porque se a('ha en· 

O S11.. MBNDBS DE ALJIIBÍDA:-Depois da revolução tre -nós constituído o poder judiciario. Existem sem 
franceza que acabou essa instituiçiio, o que houve 1· duvida na nossa m•gistratura carncteros de forte 
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tempera, m~ts· são intlividualidatles mrus, que a 
insrit·•ição não P.reuu, oem paro isso t"rià forçus. · 

Mesmo e:n Roma, Sr. presidente as questões 
dPb•' tid.·s peta. uot•reza e p•,lo povo, o que "r"m no 
fu11du? E, am ·•i•pota·' pela posse diJ pod •r judicie ri••. 
P''a P'.''"'"':.:ati~a de· julgo r, pr·e !< mini•> in:p•1rtantr
parllnlllfiueocra das du11s classes. A . .,sim crearam se 
os tribunaes do povo com o proposito de annullar-se 

lei fundllmentnl, pe;r onde !~sse p'oder com. eflica,r.ia 
pnssa gnantir a sua ~ermaueu.ciu, e. ~elar pr•.·ficua
lllente na guu nla da co::stituiçãu, visto que o poder 
lef(isl ·tiv:o e. o po.lo·r executivo que siio .po,d•'r"'s da 
opinião movi'!. ola aso~oci,«;ão ou· por esta sustentados 
p"dem do mãos da,Jas fazr>r leis em cuntra Jicção c 
ern rnenospreso dos princil)lOS constitudonileS sern· 
correctivo real. 

·a influencia dos patrícios. do sonado, qne o 11\mso do 
direito de julgar Java togar a rep~>'idas. ·queixas. O Sn. N ·\UUCO .dá um aparte. 
Estes funccionarios se não julgavam, se não dispu O S11. MENDES I·E ALUEID.\: -:\las, diz-se, nessa 
nh:un do {m perium, llscalis .• vam o poder dos patri· f:culdude do poder judiciaria ai.:~er·icano ha perigos.· 
cios que tinham ess<J direito. eimpediam que se pra- Sem duvida. e não os.descouheço, monores por certo 
tic:~ssem contra o povo muitos 11busos e vuxumtJs 10 que no systema opposto, .e puder-se-1o,m a~auto. 
P•·ra destruir essa fiscali•ação qoh HmburaçHva o lar Um. escriptor francez, Be:lut•anger, rtJferindo s.e 
predomínio do senad·•· lembrou·so u creaçã•> dos • doutrirH•· americ.ana e aos abusos a que·pó<ia.dar 
Do,·emviros, cnrpo,ação em quo só os !Jatt·icios fi!.:tt- cattsa, felizmente até hoje desconhecidas, diz:. «Alli 
ravaw, e for'm investidos dos p01Jeres (IS u111i~ ani· na o correctivo, e consisttl em não :ser.viLulicio:o. ma
pios. O abuso do direito du julgar dêtr em resnltHdo ~istrudo, l'Dl ser o seu S<>latio fixado annualmente 
a . extincção daquelle ensaio : é bem conhecid.l a pelo congresso, e' em·· se L· a nom~eação dos .n1embros 
historia l.ln. morte violent" de Virgir:ia; anancaJa do grande tribunal federal feito pelo presidente d:t 

•. J!Ul'. ~sta fórma por seu pae ao captiveiro e á prüs- llepublicadenct;onlo com o sensdo." Na organisa·cão 
tltuiCao . do ncsso pod<:r judicia rio poderiamos.tambem aciÍur 

V Õ!t.~ndo as cousas ao antigo estudo, Sr. pre~i- eontraposos legues para contrabubuçar.os ,, bus•>s e 
dente •. a plebe rornan:o P.rupreheudeu alargat· su"~ attentados do p11der judicia.rio. . . . ·.:: , .· . 
conqurstas e obteve pent'ltrar no consulado, Ul'>S o (l oobre senador pelo RIO, d<j Janeuo (o Sr. Octa.
senaolo, cioso d~ qireitu do jull{ar, reservou para si viauo) citou-nos aqui .a .constituição, fed11ral .da 
como cousa ma1s unportHnte a qu,..stura o cargo do Snissa com_ o consagrando a mesma ir;tstitil,jç~~· _Hu 
prcto~l que difficilmente foram occupados por pie- um engano d& parte dü honr<~uo senado i·. .·. · . . . 
b.~~s .. F.ra SPmpre a questão a posso do poder· ju- t\ constitüição federal helvetio.:a'odmitte se'ín du
dJcrarJo, esse poder, que com quanto não faça: vida o. prindpiu dej11lgar a lei o pi.>dtu· judicial:·.ma·s 
san.ccione ou executae as leis, é quem ilS interprera, t•H·na essa fat:ulda•1e_ dependente do :p~évio reC.OJ!.hé~ 
applica ~ co_n"?l~·ta, conconendu assim para robus- cimento da assemble::~ federal, de' modo q,uo sa essa 
tecer as 1nstttU1çoes adoptadas pela nação. as~cmblé~ nn11Ca julg.>,r o caso indispe·ns'avel." ànpul~ . 

As grandes lutas em qnc os Gr·achos tomar:~m lada fica nquella·ntt'ribuiciio do poder judid~!sutsso. 
tanta parte. são sem duvida mais conhecid;,s e éole- Na constitui cão u ustriaca h a tambam umi1'' di8-
br!lct.as por c~US_!l do ri!?or com qul, queriam e p0sicão que se: nproximo deste· principio em: um 
ex1g1am a exccuçao das lers agrarius, m:~s, Sr. oresi- ~ent;do: os tribunues não julgam a lei,. não 11preci'am 
dente, a sua principal_ refc,rm:>, a reforma impor n sua eonstilucionali<lade, mas;podem em· suas de-· 
ta·nte e que vmgon, Cm a qu~ f'lz pnssar do senado ci~ões resolver por outra fórma indtrectamente, estas 
para a c;>r.dem eque;;tae o poder de julgar. Ató então questõefl, julgando da validade das sentenças proíe
o · patrww. membro do senado, era o cidadão apto ridas em diffen·ntes iustRncias lPgaes; ·o que é mui 
para o exercício de jurado. p•n· urna proposta do limitado, e qua~i ~e_!ll nenhum alc_auce politico. 
·.;;e~undo Gracho essa aptidão paf.sa.para os cavai· U ua das llSP~raço .. s llbPraes, d1sse o honrado s~
lelros, para a ordem eque•t•·o: Hesultou disto uma i nador po;la Bahta (o Sr. Nabuco), _ó a llld<'pendencra 
lutli .tena~. revelada em difl'.,rentes lr>is judiciarias,· da ma.gJstratur·l• ; m-~s eu. nao se_r. Sr.· presJd€'nt~, 
termmaudo com o monopolio uu privilegio dos se· cnmo :;. Ex. quer re11hsar este des,deratum no Bras1l 
nad\Jres. · estando o poder judiciario.nas Colildições que':já-

ten ho mostrado, isto é, quando o pod(\1' executivo, 
.iispõe não só da nom<>açiln, da remoção ó do accesso 
dos magistrados, senão lambem ola respectiva sus
pensão e apo~entação, afóra muit~~ outras graças 
com que aquell'e poder póde attender· á magistra
tul'a. Já se ~ê que S. Ex. uão conseguirá realisar 
essu aspiração libe.r. i , se acaso nilo houver na 
o.:onstitu.ição uma reforma 

UM Sn. sF.:•unol\ dá um aparte. 
O Sn. i\1E~DE'l Dll .'h~IIl!Dl::_OrJ, Sr. presidente. 

~m. ~od:1 a . part•' nó~ vor;u".s que a que;:tão do po•1· r 
J~ld!CI•rto e talvez a ffiii!S rmportilnto questão poli
tlc~ •. q!1e quem o possuA conq•listu no EstadQ o pre 
domm10; e para que e}l:) sej" o gar.•ntidor o as li · 
l;lerdade.s do um pov,1 e ll!llspünsa\'el q11e pura tal 
h~ esteJa preparado. Ponnnto, Rt~~ue,se·quo em ucn 
pcuz como o llOS>'o, onde o poder juuio.:iado uf10 se 
achn constituidu convenientomenttl para <'SlO fim. 
PÇlde-so c:ontar centenas do mrogistrados. e bons ma 
gtstrados. o U()Wnas <lO tribun:•es c;JllectivoR, nunca 
so conseguil(t pvder judi,~ilu·io hnbi!ita<Jo 11••ra res
guardar o p.1cto. funtlamen tal ,Je q ua<lSf!Uilr ·ataques; 
J.>Orquc nao ext~lc um meio, um pon_t'o do apoio na· 

O honrado senador pela Bahia, a quem rLspondo, 
apnixonou-sfl muito pelo noviciado; julga-o indis· 
pensavel para a boa escola da magistratura; mas, se 
o noviciadu ó comu o Dobro senador traço11 no seu 
projecto de i866, desculpo 11ue .o diga, parece;mo 
urna w~rdadeira inutilidado. Este Iiovic1ado havia em 
J?ranc~a e eum um rigor que creio nunca chegaremos 
a ter: no menos uos uossos dias, mas dou pcssimos 
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resultados: cónici o Sr;'Vfvien~corifes!!ou na sua iiri]' magistratura ~omo·6 eleitaactuaJment8llãoié·._ 
. Fortan.te ob~a. .d~dlreit~.:ÍI:d.mi.n~itra:t!vp; ',. ' .. "':,.: ciente para preenc~Elros.·deverei .que:a· cOD.d'a~ 

'0' !?c'" DUfJ~.D.,:n?s.e!l: ?pus!,u~o.sob~e· a'mllg'stra!l o, codigo . do: prOIl!1SSO: .e .. JlII outra.s )eis .. po.,~p~l:e8 
turll,:.ilD'Jl;1,,:II,o.plll1;; .t:ra.tanlo'dos maglstrado~ :(r;í_n~ eXl~em cmrelação;.á.jusliça: :a~q~II .. n1~mQ,qo~.ld~, 
cezes: de,'ollt 'ora' o 'dos' cm ,es, chego" ao resí'ltÍllJo 1'11 nd~ ·.s~ ,essa. ,I!lagistratur!lhmlta~a !lo q~~ d~8; 
de qllEi 'oiiioder'n/l'magistrlltllÍ'li Croiiceza, c'óulqua tifo' co.ns~lt!n.çiio,. O .Juiz de,.p'l.n"oé,boJêPf;opr~bQlentà,' 
eSlivesso dotadll·:d~'muiti.Í' 'bo lS 'Ie:s; não' pódlodes" um JUIZ, é 'o 'presidente das' mesas ,elellor.oes •• fi; é 
err1ilc,nhar., bem, dig.llamente, .0 seu p~ pel, pONua pará.esse ,fim qu~ s,e,dirij!l a, SUl eJeiç~o~ .. : ; >':: 
estav~ lia dep~ndenl~l!l do gilvernoe porque nas no-, Pelo',q!1e .respelta li pr~são prel'eJ:lJlvl. eu· me ,a.d-: 
meações não se' observava o que an'tigámente; nntes miro •. 'Sr. ;pr8!ii4ente, di. ~pposiÇão que ,le.lBm.felto 
da·' :venali'dade, elos .cllrgosde: justiça,'l!eprll ticava; ao § S· do~art. 14 da proposta porq\l8D1,O, de.de qll~ 
com I'elindo 'J'OS tritiuilaes ou-parlamentos :fazerpm;'II' O nobre . ~I.ni~tltl llQr;lcordllu e,m. consigD ·t.r, ,lJet~,a
aprflserit8~odos candldat;,s'aplos· para: o olfichi de ragrapho.a palavra r"quisij:áo;falta" que~ n!l,2· ~f~:~ 
J1'!ag'iiftrad~, eentõo.o: arbitrjo d· governo' era· muito cl.lssãota.oto, c~n8uro.u q:hon rado;sl!na~()ripelaJJ~hla 
elrcumscl'lpto. O mesmo s.. praticou no. tempo do queli«?aba;dofaU!lr, e.outros .. iII!lI;r,ell' ~eDJbrpl,da. 
primeiro.IIlIP.er,io, m·:.s. a restloura,ção acabuucom o.PPos:çào,.; pare~.~a ,que, os. nobrl!9: .• e .... Il.dorl!~ ,.qu~· 
tãtl. Jouv:avel :co~tull1e, .e os·goyern08, ,quo·se ,segui, ct,t;nbalem a. medulll dov.,.m,e8~1' 'ahllf~U~;rp!?lqll/il 
ralD,,·;.com '10ce:o,do ,qllf.l:v()h~ssem/is lutas dos9n.· hOJe a. questão.Ó. ~mo.chega,:á ,eIl8!l.re.qu,~içftP::.q 
Itgo9.::parlaPleut(ls"cujl1 origem :aUribuia.m ,a.suA con~eclmen~~o.JuIZ ou·r~"CC10~rlo qrJeJeDba. d~ 
jndepeuJencia,quizer~w,::gos';:rde, um arbif.rio ex,' reah;;!l.r:.a, prleao.Ci:: .'. ' .. ;.; .. ,.c, .. , ';'~.': "\,, '.' ..... ';'!' 
.trllpr.dina,rio,e·elila u rbitriofoi que matou:(Hrovei~ , No, principio da'dilcuBsão .desta .prop~st~~s.,.~" 
tOSI) rocrut.a~ento dp m8gis~riltur.,! ... ';0,' ,,' , ,', ata~v:am aaemenda .• trer.eci.da·,p.e1!l coml.Dl"JQ,~e 

Um.~oVlCJ8do ;I1aquellas condi!,oes de que nos.lem legls,I8Çãil a,exprellsão;df,qualq"tr::",o40'1~m"refe~ 
'fIlH:iifo '()' no,bre senador, e exhibld~ na sua prci'p'ósta reilCla iiquelle conbl'cimento; .• lIas S8 .0. de q,u~'q,!!", 
de 1866 .. não ma pareCA IiJodida que produza us r8- nodo applica-se- m!li.lim-itadOQl81l$a4 m~'r .. p~~ 
sult!ld)1S 'que S.' EI['.' 'an levi}. . . ., " qu" chegll, a. reql,llsl~~~ ás tIl~o.s ':l.I?..funcci~DuIO 
.. ,Eu já. 'disse. aqui em out'f'O'di~crirso qlÍElá'medi,!jj que Lemde-(azel" a prlllao, 'quo ml-lttvo' (un·feito lIn 
'mais .conveniente. eriÍ, " em :mell' humillo modo. 'de para:,. repeJlir'eslÍlI - disposiçãll •. ,:Se,a.r.elluisiçãOt Itlr 
Iléns·tr,';' ,~~ncil~s,~; '. e.f!>.lá ',1 outfilJli' a'cb' i "! hiije :81'~ mesmocomll a ,consi,Jerou',:o :nobre. 'lIeoliz1or'l'ola 
gum' 'acllJlllmento 'no" 'llae .disse em seu' discurso " i 8 I hia;, se .es~n requisição" ohegaem relJra" .. o-.MQ 
hoi:irado' senador pohi Bahia, o Sr. ZlIcarias,- ápiJiar destino; não ha· razãOi':prausiyel pna,,:.'sCli.'./lcàr a 
.Ie que S. Ex. quer sómenlll o concurso para 'Os lo Ilisposiçiiu"aeho 11 tá quo.ella é. iDftOCeute '" nio,pód8 
gal'''B del',juiz municipal.: (':Sr.- :Vivi .. ", nos lIeus .'Es- dar, ensanchas,aos-jjbúsosque .phanl8sio a·iJ1ua&raw 
tu-aofi;aamifliBt.rativos;:·diz·q1IeBlém:dusexlimesda o(lllosição'--' J"'" .',.,.; .,,;/ i"~ • '[1"'" 
escolllde:direito •. ;'e do. esp" ço' de .tl:'mpo,ije :praticn " A ·expr~ssilo",ol o,i~lqfle ·se·IA·' n~~!me'BIDO, :~;~ 
dO,:fôro; que chama e/age, qUl!.é o novicia,Jo do. hon- grspho. deutambem,motivo' a .--muita's·cen,uJl8..,do'., 
rado aeolldor u Sr. Nabuco,:é lamLernjindispensavel hllnrltdos::Beoadorel'que .impugD~ma'propostH~·em 
o CODCUl'SO -como garaulia reli I dI! esclJlct do maiis· minha opinião tambem sero causa ou razão sum
I.rad.)~ mos @inda assim eSbe not vel publicista I'eco- ciente; porquanto ba tantos meios de ~e f~aer a 
nhece que h!IVeri~ defpit(:s lIesstJ recrUlam.mto ªeel' notorieda.dr de uma ordem de pl'Ísilo que Dão des
taudo 'o corlcurso puro o simplesm'"lte. cujo pl'O' cubro fundllmento p/traque uma autoridade com o 
ducto' seria sómente a habilitação scieBtifitla; e que proposito de abusar p089/1 dizer: "Foão disse-me 
é neeessario não .,ttender sóulenteá instrucção do que se passou ordem de prisão contra tal indiYiduo 
magilltrsdo, rnas tambe'l! aos seus costumes, á a~: 'e portanto por t'ssa simples informação que importa 
habilitação moraL Islo é uma q.uestão muito di1BeUftotoriedade posso maudal-o prender. » . 
o resõlver, e que não so podtlria consiguar ne~t8 Sr presidp.nte. isto não li notoriedade. A ooto
projecto o aliás precis/l S8r convenientemtmte ostu- rie'Jade "ppqrece, se patenteia e justiflca, se um jor
dada. . obl, que tem um estabelecimento firmado, 11m. po-

Quanto á separaçiio da justiça o da policia, sieiio feila. e regulllr circulação declara nnquefles 
Sr. pre_idente, Já ~e tem respondido tantas vezes a artigos que se podem considerar editori.es : " Com
esta qUf!stão 'i ue pôl-a em leio seria re"roduzir os metleu-se um grltode crime nesta cidade e a com
argUlnflntos e em pura pel'd" porque a bonrada petente autoridllde expediu ortiem de prisão contra 
()pposiÇão firma· se no que tem dito e repetido, taes e toes individuos, indigitadf's seus autorvl. 11 
objecçoes quo o iIIustrc Sr. ministro dajusliça IIssim Refiro'mEl sówl'nle a um jort1al porque é ~u1B.;' 
COIDO o nobre senador pdo Maranháo Já responde- cil·nte. n"s condições que indiquei, para credr s no
ram muito digna e salÍsfactoriamente cada um por toriedllde, ou fezel-a presuDJir. Se este jornal chega 
l>UIl pute; as opiniões se encontram. Sómente po- ás mil os do) uma autoridade; e este Dutoridade tem 
derá solvtJr o auestão o v"to do senado e o dI!. outra em SUlI presença ou no districto de sua juiisdicção 
cas~. Farei •. erÍlretanto, IImil reflexão quanto aos jui- os i:. divlduos contra os quaes se expediu mandado 
zes do paz. de prisão, deVA mandal-08 llrender. O fundamento 

Não se contesta aos juizos de' çaz o merecimento qU1,.1 tem para fazel·o. paroce-me serio, e não "óde 
de 8uaeleição, ningucm poz aqui em duvida sua ser posto do parte~ Porqul' razão, SJ' preSIdente, 
legitimidilde como eleitos do povo: o que 50 tem neste caso. se ba de sacrificar a segurallça pub!ica, 
dito é que esLando a institui~iio desnaturada, essa s6mollto porque faha a formalidado da requisição? 
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Nio v.jo. POil, motivo que jUltiftquI a impugaaçio de.acoordo com li alpiragõel daquelle partido,' 
da hoarada oppoliçio. , ' , sobre lado aabendo S. Ex. muito bem do que tinha 

Ola,Jbrel .eDadorel que ataeam ta Dto eSla medi eccorrido ba. dlICIlIs6el d. 18". 'eerea da lei de 
da deriam vêr. Sr. prelidea&e. quo 118 eU" por .1116 3 de Dezembro, até bem pouco&em.,o aeplldo S. Ex. 
Podh dar lagar 681UIII reclamaçõe,. deviam estai o orilerio relulador da' ortlloduxla liberal, teaba 

d d h i -li I ft bOJe oatro oriteno pa ra apreciar e a'IlUatar as ces.ar ell e que a em contrapol çao o lo &e XI- m.lmal aspiraçõel do partido libenl. 
do de 11m aallo nf) § .. do melmo art. a para em. 
pregai-a o a ftaaça r.ro\'ilOrla, que previne 'S O SIl, N •• uco:- O ~rogramma é de data muito 
abusoI, Oade el" po I o receio de que eis a mediei" pollerior, é de 1869. c·', 

gi:::i:r;J~:i:~ :ej!~gurança ou a liberdade do O SIl, HZND.a D. h •• IDA.:- V. Ex. aio &laha 
Z. rel"çlo ao "aflllll.-cor,,,,, Sr. preaidente, nio em verdade o pro.ramme de 1869, mal .. m,duyida 

ha dudda que le poderia razer alguma COIII. m.11 tinha li dilCUll5õe. de 1841., para a qlle.lio de 
.do qUI .e acba di,polto no projeolO, mil o projecto t •• olO merecimeato como o progra .. ma d. 1861', e 
jA conl .. ra muita. garantias. Faço 16m,ente elta lou,o·me DO quo di ... V. Ex. ' 
ob .. na~o, e .. qlle mé admiro como o nobre lella- Sr. presideo\e. eu tinha de dizer al,uma couaa ma" 
dor pela Bahll, o Sr. Nabuco. combate uma dou- .flbre a utiUdlde • valor da i •• &Uuiçlo do jury entre 
trina que existe rormulada no 10U projecto de 1866. nó., m~. a hora tem le adilntado muito e o senado 
Nesse tempo S. Es. jtl figurava no partido liberal, e parece·me 89ur fatigado. e .11 nlo terll tempo de' 
deve-se prelumir qae ella doutrina am conlagrada, ilelenvolver a minha opinião IObre 81"', tioimp.r
era bem 'aceUa por IUI plreialUade.u A ordem de tante DIa teria : Ocar" para outra occa.iio, trl&,ado 
".b.II,.corpUI não ler., porém, concedida em favor do orçamento da ju.tiça. , 
do réo "roll1unciado ou eondemnado em virtude de Sinto. Sr. pr.lidea,e, que pela meama ,callIA eu 
lIenten(a. I) A.llm diz a proposta de 186G no art. 11 Dão pOlia entrar tiO eXllme da. ditreren\el 'coDlide' 
§ 9. é a mallfreloa em data. raçôe. feital palu honra'lo .. nador por Goyaz. lt 

O S •• ~N.BUCO :-Mail fr.'lca é a de agora. • !lIeID muUe r •• peito, alsim como estou 'amb l!D 
O i •. MallDE! DE AL.BIDA : - ParllC'.e que até o inlllibi lo de fazer 1111unl reparo' IGbre o gue dis.e 
b i ' t d ',. . 'dê d b "aobre I."ador pela Bahia, que ac.ba de laUllr. no 1'8 m 011 ro a Jus.lça COpiOU as I ai o no re Muita ooula ha-l·a a rectiftcar', mas que fazer' O Benador pela B .hia, porque outra é a radacção, • 
Eu pela minha parte estimaria que le alar,II8e tempo tudo limita, e Corça, é .ujeitar-no. i. 11111 

ainda mail I larantia do "abll/U co"pus, não Ibe decleóe.. ' 
10U ad"erlo: ma. acho que S.' Ex. tendo acolbido A hora d. "lsioellÁ. pol!t. a tl.>rminar, nio quere 
iden&ica medida em um projecto sell, Pl'8jecto el.- e Dem d8fo Ibu •• r da anlaçao do lenldo. fIWI' co
borado DO tempo em que o nobre lenaaor já par&i- mi,o tio bene'olo tem' lido. e porl.IO p"oho \ermo 
Ihava ai idéa. liberae •• e era mlni.ero da COr'", não I aqui a el\e dlleuflo, declarando alada u.a y. qlll 
lendo pOllivel que IlIlte.t.... uma medida .m; voto pelo projecto em dÍleulaio. 
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D·IS_CURSO · ... ~ -- -

PRO:FEiqno ·NA sEssÁo DE a- DE · AGÓSTO DE :1:871·- ... , 

' .P.ELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

JOSÉ THOMAZ NABUCO ÕE ARAUJO 

REJ'ORHA JUDICIARIA. .-1 ..... 

Sr .. presidente, . prév!nido em muitos pontos pelo eu que.ro hoje a ç-arantia do hnb~aB-corpul, . meamo 
aobre senador, quo é leader do partido ltbet·nl, no caso da ruonuncia, o q•te não queria quando ... ex• 
leaho ct.e- resumir o. 111011 di~curso fazendo muit" J.'edi OJIVÍ·o do 1855. citado pt•lo nobre miniAtro;.·:· 
breves consid .. ,.ações, em defeza do protesto qu,.. j\dvt!rt1do 1•inda, Sr. presideuto, pela inJluer:cla-

_apre~;entei 110 senado e au paiz. nn primeiro discu•so ,J•·cisíva, qottl exPrC<~ n.1 sort.,-a,.s·réou a apj.11illa.ça:o 
que nesta·. s- discus~ão pr.:ufel'i. s.~ tlSIIi "necessidlldf' n/II-oihl do nrt 79 §_to da lei de 3 de Dezemb.i'o, eu 
de defeza me. obriga. a tratar de uol'o destu ref.,rma ·oiw q uei·o . hnjt~ essa _appell~çao ulllcill! que então 
judiCJaria,-(101'qUaDtt10 senhores, é COUS{I muito ·,:es- mantinbll 11>1 propoSU dtJ }866. ' ... · .. 
agradavel, mais que- muito desagradavd, discutir A~Vtlttido ain<.Ja pel• P;"?O• iençia, nllo.quero'h'c>Je 
com o nobre ministrtJ da justiça... os trlhunaes do comme• c10, que Institui em 1855, e 

O SR.· ZACARIAS :-í\poiado. não quero cs•es tl'ibunses por coo(. rmi.tade ., co-
. o _SR. NAuuco :-•.• porqite S.- E~. não responde herencia com nm pincipio que constitue o ·grande 

leuiO com gritos descompas11ados, rngivers·an•lo os •ttsid~~atum-de '!0 S'SO PC?VO, i~to. é, quo "! jUJ:;~Bd!cçlt) 
•lt>fluJIIVa DO patz·só SOJa ex~rc1Ja pur JUIZOS .V~&alf• 

arsumen&os,, incriminan,Jo as intençõ··s, e tilo a C- cios. · _ _ . · - · . · 
fiicto que parece otfdndido pessoalmente. O ·nobro ministro notou oRt3s contradi••ções; 'Ó aa ..:· 
·O SR. SILVEIRA Louo:-Já con&agíou ao p.rcsi- attribuíu todas ao espírito dH partido. S. ·Ex. ·não 

d9o&e do const!lho. - ·- · adm1Jto r4ue os <iutros mudom de cunvlcçí1o p~"la.ex~ 
O SR. NABUCt) :-Entretanto, Sr. presidente, f•m !'Prit>n,eia H'dqutrid:J. Ora, na verdade. isto 1mpor&a 

185t o DBbre mi,oistro d .. justiç.o, eom·• de 1rut•do .injur,a ds intenr;óo··, Íl•j•tri.• conrra a qual ,devo ro.- ·' 
Cazia opposiçào esforçada, violenta,. er• '"Jtr •w.ce á tr1buir repetm.1o as contl'adicções de S; F.x. como 
reforma que e••tilo J~ropuz como mlnt•tw da c .. ,ôa, el!" r''P••tto as que mu nrgue. · · . . · 
e S. Ex. ha de recordar se do modo pOI'que eu lhe· Senhorell, em- 1854, propu?. ao parlallll'nto uma 
relpoÍidi tiempr~, com o rosptdto e considuração UI! 1·ef•umrA em a quul g,, d~áctHa que a f·•rmação da -
que elle'é digru~. - culp.:t comprteri11 exclusrv~mente aos jui'>.os munici-
. Porque nílo procede S. Ex. por igual para comhw, pa..,s, com recurso m•cessuio pBI'a ·os jui?.es de di· .: 
para com os meus amigos? I'OI'•lue -two guHr!Ja ;, reí:o. N(õssa ref•Hma t.•mb••m ernm excluidqs 01 
aua grande colara para o d111 da grande injuria 'l ·lel•·gadtJs e sub Jelegado~ de f .rmar a cu I (la, e apo-

- Porqué dcsp'11ndo <:at<J reç:ruso coutt·~ mim, Q'J" sem- flll~ ~mezu·r.:g.•dus de cdligir as p~ol'üs. S. Er. com 
pre alttcuto com todas r.s rmervas a conveniencillB a proficirmciu e ltnim"ç;io que o caracterisam op
parlamt'nhrcs, sempl'e, Sr. prll~iu-eute. com .1 bc;lw· pôz-stJ a e>ta refurulll c11m- todas bS ·suas forças. 
YOlanciiJ que deve do h:over eutre membrcs do umo1 Ainda nu "''•·todo dt'l 1!:>02, S. Ex não queria o que 
aaaembléa tll.o augusta como esta? (..zpuiadoR.) h·-je que!'. l!"is-ahi (lendo) : · « A autoridade flOJiciaJ 

·Ora, os gl'itos desc·,mpüssa!los do roobre miui~tro c,Jftiuú, a preparsr tanto os f.'E•·cessos da formHção 
nio.iutimidaiJJ, JllaS incommodam: oilo convencem. d~ rulpa como os pr,Ucii!OS, fioando, portanto, depen• 
muirritam. · oJendo dos juizes mur.ícipaes com recurso necessarlo 

Sr presíde!ll~, a parte mais preciosa_ do díscur.so para os juizes da direito o confirmação o a revogação 
do oóbre DllDISil'O, ert~ resposra a m1m é aquella <los despachos. P H"j"' S. l:x., quer o que eu queria 
que diz re.s;.·eito ás contradicções quo S. Ex. m'! em 1854. · 
argue. Digo que é.a mais pr•·ciosa, purque e1la en- Ora, se- S. Ex:. c~miohou. como queria que eu ti
volve a inversio dA princ1pios muito comesinlws da caMe cst;~cíoruu·ic I Se S. Ex. •:·• minh: u, como nllo 
vida parlamentar. Tres foram, pelos meus aponta- podia eu caminhar? Se S. Ex. está hoje em 1854, 
meatos, i:s contraJirções que S. Ex. arguiu. cumo não posso eu estar ulé:n úe ll:l541 

Sr. presidente, advertido pelos ·grandes ótlentados S1·. presidente, quando conht:ci que era preciso 
e abu.sos CoDUDe&tidos contra a liberdade individual, niio reshtir á democracia, mas dirigil-o, passei para 

··< 
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o partido liberal, porque ente'ldia que não era pos
sível, sendo conservad ,r, adoptar idéas do partido 
liberal e pOr ao sei' viço do p:t·rtid,) li bellllllls-forças 
do partido cons~rvador, ( .\poiados. \ Se eu soubera 
que é licito sur couser vatlot· e r.:,-ali~ar idéus do par. 
üdo l•beral com as forças do part1do conservador, 
con\inulll'ia· a ·ser .consecyaJ.<'L". · (.lpoi~aus,) 

o SR. z.cARUS ::-Como elle é. 
o SR. NABUCO :-Mils o nobre·minfstt-o é conser

'fador. e o nobre J;llintstro v'Ode c·aminhar 11té 185:1; 
eu seu liberal, mas nao p-)s~o caminhar, não po so 
estar além de 185!. 
· Perguntae a Gl"d.;tone: a Porque pr<~ti,kcs bojo 

o contrario ·do que escrevestes ria vossa obra so 
bre as relaçõ.es do li:stallo éom a Igreja? » l\tas elle 
então era cons_llrvador, como const--rvador escreveu 
essa obl"a, e deP.ois, eomo llbtn-al, CtllllO ministro-li· 
hera\, fez a ref,Hma da Igreja da lrlan·1a. 

Robert Peel e Wtlllington fizeram parte do minis
*êrio Canntng,. que pretendeu a reforma cath•)lica, 
aelxarom es~e ministorlO, porque não querililll essa 
idéa, ,guerrearam-o ~·o r causa lll!Slt> idé'l ; mas quem 
veio a realuial·a 'l Foram os mesmos W dlington e 
Robert 'Peel. São, portanto, t!Slns coutradicções 
:iludto naturaes na vidii pohtica. p,~rdeis o tempo 
com taes recriminações I 'fr,•L'-' o nobre ministr .• <Jo 

,J18SO dos meus ãrgumentos, e deixo:~- se dessas 1 ecri
lllÍflaÇÕdS, que~ são um instrumento dtl dous gumes 

. COD;l que Tenmos e nus ferimos. 
Sr •. presidente, no ponto que vou tratar é q•te, 

como disse, toJos os P• iudpios mais trivises da vida 
]latlameu'br foram invl•rtldl's pelo nob1·e mmistro. 
S. 'Ex. nota'udo 11 cootradicção que M.vb enlle a 
ePilli~u -que eu tinha em 18tiô subre .11 appel111ção 
offictal e·a "minha cpmião de hc.jo, estaLeleceu uru 
'critetio p~ra conhecer qual das duas opiniõ!:ls é a 
mais siucera ; se a. minh; o, iuião pa•saJa, ou . se a 
'de hOje. Quereis saber qual o criterio d11 siaceridade 
de" uma convicção ? H.' ser ella manifestada uas re· 
giões do poder I S. Ex. ·disse : « O que deve ser 
crido· é o que dizeHes como ministro ~m 1866, e 
com a.re~ponsabili·laae do poder. 11 

O Slli. StLVEII\A LoBo : - Estão mais . perto da . 
luz ,e do fugo. 

O SR. NAlluco :-Ei11 11hi a inversão dos princiíiios. 
Senhores, aprendi que é na opposição. que se ge
ram e se Cormuld in as idéa s que se hão de rea Usar 
Do poder ; mas o nobre 1dnistro entende o contra 
rio. 'E' no pode1· que-se criam as idéas, ó no poder 
·que Ba ba [ftisam "as reformas e se faz a investidura 
dóa re~ormadores. · . · 
~:- O Sn. ZACARIAS: - Exemplo : elle combateu 1• 
emancipação <lo elemento Stlrvil, quando estava 011 
OJlP'!sição; agora, quando está no puder, é abuli 
CIOOlSta. 

O Sn. N,\Bllco:-0 senado sabe que mu:tus ho
mens tle Estado do nosso paiz, assim cwmo dos uu 
tro~. teem sido censu!ailos quando submdu ao 
poiler qnbbram a escuda pela qual subir:.m, e niw 
tratam •la re~lisar as idéas q 1e proruetterom .r.o 
povo: da h i v..,m, Sr. prosídan te, que é vor,tadl.l o 
4111e eu digo e· não o que diz o nobre miaistro; o 
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povo desconfia sempre do poder, como a cabeça de 
M_eduz,l qr e petrellca as-crenças levadas da opposição • 

. .S•·· ~.resiJent-e, 't1i!ta opinião 110 nobre ministro,as::dm 
cotnoou-trasopini(Jesque vogam ultlmambnte. nos ··ol
loeam nest.a Babel.eru qo.e nus achamus; (apo111dos.) 
nesh confusao lle crenças: e na vt>rdade, Sr. presi
deute, nãu é IJOSsivol aurn1Ltit" ·qua .ql!lMldG t>ão na
cessarias as reformas llberaP.s · e chega a vez 
dell<~s sejam designados pat•a fJZel-as.;, 

O Sa;-'Polll?~.u:-Os advers~r'ios .~ellas. 
'o s~. NABUCO :- ... os conservadores ;~que seja 

o ,parttdo cun~ervlllto!-" :chamado para realisiíl' as 
rt~forrna':l 'hbeL"aes, e, que aos lilreraes venha' a com
petir o pa > el o e c.mservauores. Mas ns cousas são 
assim e o "diz a historia do nossu paiz. · 

O SI\. SILVEIRA LoBJ:- Isto é irrisorio. 
O Sa. ZACARIAs:- Essa é aorígem ·:o mão estado 

ua camara: lá e:~tão elles á11 bengaladas. . 
O Sa. 1'1\EstDBNTE: -Attenção. 
O SR. NA suco: - Sr presich:nte, o homom: q~e 

condemna uma reforma náu tem força moral para 
t·eali~:·l-a ;-a d-esconfianç" exigA mjlis do que elle 
•ieve e elle cede para provar a•lh•·são; e ni 1guem 
fica satbfeil"• 1~em~s seus, nem os coritrarios. 

"O Sa. ~ILVEIRA l.o.oo: - E todos estõ,o se_ enga-"· 
naudo i>ebta farça. • . 

O Sn. NAsuco:-A verd.1de é que o 6fsterna re~ 
pz·eserJtativo·, como eu.dhse uma vez nestít caaa, 
otfer-·ce por suas naturaes vicbsitudt'B os meios de 
~atisfdzer á~ nccessitlades da s<Jciedade, sem que séj11 
preciso destrui~ a força moral e ·a dignidade· do 
1.o.1er. · 

O Sa. Po~lPBu:-E dos homens ·t~mbem. 
O b!\. NAB.uco: -Recordae este facto de Leopoldo 

·ia Bdlgka que já te:n sido traztdo âs nossas discu·s· 
sões: um di:í cha ruou elle pa rd o' minh te rio um coo
~· rvaJor. nvs ven'lo no seü programm" urna idóa 
'" partido liberal, «oh I disse elle, esta idéa é libe

r . .J, e se é preciso renlisal-a, então cham11rei a oppo·. 
••çi!u liberal. que consagra esta idéa. » E' que elle 
·•·ntl .. que os parttdos são predsos p11111 real.Lia.te do 
systoíua t·epresentativo, e que a vida delles depf!nde 
uu ~eu amagoni6mo. A experiencia mostra, e a Hes
pat~ha é urna prova. que a porfio de llberahsmo 
entre o partido conservador e o liber•ll é fatal âs 
lDStituiçõe'<, por.que · tira-lh13s o ~eu IJOnto ue "poio 
natural. Na verd•úie, se o partido conservador tr•ma 
as idéas oo !Jattidll liber~tl, este vae a.ém para 
rnantor o 1mtagonismo e assim c~minham ambos 
um apoz o outro para. o imprevisto ll desconhecido • 
Tu,!u~ os Jias 8e d1z qutl o partido COilH'rvador na 
Loglaterra é que reali~" as idéas libenres; mas, se
nliores, iato é olha par<~ as cousas apparcntemente: 
é preciso vêr as circumstancias: quaes as r.f'fo·rm,;il 
fi que alludi•? Sem duvilla á r~:~foruJa de 1828 á re· 
forma catholica protestante e á rllf ;r ma de 1846. 'Mns 
estas reform<;E foram f~itas "Om llS dJ~sidf.ntes do 
partidQ tory e com os liberaes. Robert Pel!) as fí'z, 
mas dilacerilnilO. o sou pnrtido qut~ desde ahi decli· 
nou e dividiu-se não sendo mais o que fOra, ). 

I 
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o s~. 'CANSAI"'ÁO DH SIL''I'IMUV' : -E' verd~de. . A n.o8slf q;tel!tãG"não sio. portanto, o. prhlclplos. 
O '~I\. NABUCO : -Rol;>ol'L P"el fez eS.ias ft C:milas Ilerae;~. ~s direit"s' i,ndi:vid'Jnes, m!'s'!I. IJlllnlJ!&tA ..... 

por SI, com gloria .sua, não em nome de sou partido, . sos' dIrello~, a reahdll~~ dOllses' direitos,· e 11&0: ~w". 
mlls contra u seu parLido. ' ~pen,fe do elomento pohllCO., A dem~lletraçãaéf'Cll~ 

O S -' S L . . . . ~, senhor!"s, S9 a organl!!sçáo· Judiciarla de: um 
!lo B,,-nAO. DE . OURRNÇO .-Não fOI ISSO que pSIZ deve ser conrorme a sua org ,niaação poU&iea.,, 

destruIu o parlldo tory. ahi vem Dara a 'or~sPlS/lçlio jutficrarfllf,()·elellle.'o-
O SR. NABUC,l :-Pois bem stlDhor'3s. ouvi a quo poJiticoo as;quostões que dividem os' parli=:~'" 

disse um. homam emiDente (~lay, 20 vol. pllg. 8~;) tÕ!!S que os p:,rtidos hão de resolver plOJoS' -,pio. 
" « Como hom ... m de Estado sir Roaert ['eeltillha dl- que OS' dirigp.m: isto é, o prlnei~o da autoticúde

reito ao. rec~Dhecim('nto do setl paiz, mas como 'J' o pr~nci ~io da liberda.de; o p'l';lci(:'io relldatl-yo . 
chefe dA partl,lo; alie filltoll á fidelidade Os /lconle· lU apphcaçllO da constituição e: opnnclpio extellm, , 
cimenlós de 1829 se I'epeti'rllm em 1846. () paraI; na applicação da constituição. Ora, natur,lmênter o 
leIo entrl3 O· protesf.AI .• tismJ e 11 protocção foi com. p:.rtido c~nservador desconfia do jury, d9lcoaBado.
plet.,. Cedell 80 sentirnento de saus deveres. supremos Juizes deitas e alé mesmo dos jldzell vitalicio ... d.U .. · 
e se ligou a idéas que romhatell. Apoiou,se'om seus tindo os juizes temporarios e as j.:izelJ "itdieiOl" 
adversuril?spam co!,!ba!er seus. amigos. Ad~ptoll /}l,,~ sob sua ,l9'rend~ncil\: o:partido'.\iberal- coDOa 
eSI.sm~,II,jas !lI) meIO dos reprcches e exe.crllçao :0 n!>Jurr, confta. n'('s JUizas .elelto', .coofta nl'Jl!lll1~' 
seu partrdo. Os homens de todos os partido!! fnv,,- \'Italtelos com 10depelldenCIII real; repelle oltíW'''' : 
raveis ou ho~tis ds roformal! de 1827 e 18I6 lod,.s temporario!!. '.' " 
pen~nm I{lle a conrJllcta de Rf)bert Peel 0.;0 "óde ~er Ora, o nt9bre ministro. que repelle 'esse' principio . .-
j';lstifiellila segundo os"pr.inl'ipios dii mOl'II1 dos p'llr . dI:! lI!ltori jade e de Ii~erdade; na .Drganisaljiio jud~ •. 
tido!!. Se r~ntrif ~ ~oto de seu pa rtitio elle cria ql!... C!afl"! elle, m.~smo deJl[ou-~e II'.flul~ por eB;'e'prfncl-' 
o bem. publr<:o eXl~11l mudanças, não lhe competia piO. N:1l0 fOI, ,porven~ura, a tntlue!,cl.a.do pMnc~,i" .. " 
opelal-as. Nao .'oVla occult,;.r ou nAgar suas apiniões ;j'UlOI'ldllcle. que obrigou o nobre mHllsLllO da JUa"ça 
proprbs, mas não tinha o dir",ito de dirigir p~Ta Ilhi '" d~clllmAr coutra n capacidade do·jury,.pàl'a' Ural' 
as f~rl(as.de 8e'l p·!rtidl? e mennsprocurar ú auxilio ,'!"h~ argumento ~ C,v"! da interv:.enção do~jujUIII 'd .. , 
dos lmmlgos, DeVI" deixar a oulros /I mi~sã,) que os dl/'elto n.9 IJI1esloAs de f,'cto? Nao é o pllnplpio, d. 
leus c."mpr~mis~os' de ,partidu lhe prõhibilJm,» allwrid/ld~ q~~ illtl~e o oob~e minis~ro para declamar' . 

AVlsts dlst!' póde dizer-se qlle 115 rehrmas Jibe· contra; o~ JI!IZ,eS el~Jtos, e l~rlJr dahrarglJmentopHtt, 
rae8 Coram (eltll$ pefo partido consAr.v/ldor. qu', nde) prl'Ce. Ir os JUizes tempol'lIrros •. nos quaes' o' BOyerDO ,
paraelJas. con.c IrrEJIl o partido liberal, e os dissi- IOtl,'e? . " '_ ..', '.' 
defltas do partJdo cOJlRer\'lldor. e n I'"rtldo consar- . O n!lbre mIDlstr:Oi_nao quer JUIZOS de p~Z; porq~ 
vedor pelo orgiio de chefes corno Delbye Disraelli silo fllHurll da elelçllO; IDas. pergunto eu: OI' .1 .. ' 
protestaram r:antr" Illlas'? . niRtros. no Brasil não dependem lambém da el,.fçio' 

O nobra ministro ills ste em que nest'l reforma só Os. m.ini~ted09 sat'm dali mM~orht8, dependem .~I~' 
d.eve entrllr o el';m"nlo j,.ri~ir.l?'. P:-iS ~pm, ell in-j r;nalol'IIlS, e nem ,!'empre. os !lIlnlstros ,p()de~ !eIIlÜ1" 
IIISto ~m q,!.!8 nf'Sla rdorma Judl~lar:,a. nau deve on- .19 ~Ac~mmAndnç~es. ás 101!'l~IlS,9 IiI'lmp"81ç~-datl 
trllr·exclU81VamElnl0 " d,~m,'nto Jllrldit!o. nem tam- m"IOrJ8S. Et.~ lIhl cllmo (J!1 Ju;ze9 nomealios pelo Be, 
bem exd'uii.,/lmontA I) /,Iemento' l'JoIitil:o. . ,-orno pndem ml1rec('r a me!m~' desCfnftlloçll'llU8' , 

FIZ uma distincção a 'llle::;. Ex não quiz atten- tnem oe juizes ~e paz ~m.medilfthml,n't" elelto~. Bar 
de~. Com elF<iito. n~ reform" jurliciuía mio po,JI,m ~Illhor que sF'J./I" '!IIDI' tro. r.~r !D/Jis bemIID~,-

. - deixar' de haver dou~ elementos: o elemeot" jurídico clOr.!.ado 9'UI!. BeJ~, ~a.o Ilódo reSIstir ás recummera .. · '. 
e oe1emento potnico; o eJement'J jlll'idico; que COfl d.açoes e IOtrl"ns.pollt1?a~. Em:todo ~ çaSCl. S".i ~ ... 
siste .nO!J Ilrinciplos do justiça e dir ... itos indlvid'taes. sldente. é preC"l"lvel o JUIZ eleito lia JUIZ temparatio< 
o'elemento nolitico, que denande'da orgauis 'çã" ju- nomlOado pelo governo. ..' '. \. . 
dfciaria. . r. . O nobre ministro disse que esta-dou:trhia d(nll.rj~. 
. n' '. . " .• . . " cipio da autoridade" do principio da libordad'" Jil' ' 

.<:rlDclpl!lS ~e_ ,Justiça e dlrell"s mdl.vld,ullos. vó,~ niío ü~tsva em vogll. ' ."; . 
os acha~eH ~eni/lgrn(jo~ em lo.dus 09 ,:"dlgos ~ ~l,le Mlls quaf é a razão de' ser dos pllrtid'os:seoio'efto.' 
no ~lporao : alÔr!! a f'!'t:.1f).que diZ ro'l~pelto ri ~~hgl/10 dou. pl'Hlciplos? . , 
Já ~stão mu~t/ls dl.~pOS1ÇOth rJ~ste gentl10, .Eu J I mus O que S. El:. parece queria dizer ti quwtem8'llcll';";" 
trel qlln alOdll na ~.('c:nriencl~ ,do Imperw "!omano glhlo a um lempo em que nllo é' incomp.tivol'a ''''fiIo ' 
se consagravam dlleltos Int.hvld!Jaf,S" que IIlndll no Ilnç8 rfa 8Ilt"ri'1Ilde e dil Iiherdade', outr'ora"lIsmpro 
anno da gluça de 1871 o~tamos dlscutlOdo nesta re· 8Uí'peitu; mas que o partido con'servador' cons'lfI'IIro" 
forma. ' principio d3 autorid:lr:le, e o' riartldo liberalo'prt..-.,: 

Sob o governo absoluto e OrJensçõ'!s do Rtlino cipio da liberdade; !IHa cousas que vem' aos ,olhaidre' , 
vede o '1110 se d .. termill/lvn (IPrtdo) : "Rt'gul/lrm~lIte todos. f)u,nd" em 18:14 o Pllrti.:1o' t'ory: deixouiéllle 
diz, Pereir~ e Souz~ fftrocesso criminal § 82). o nome para tom:.r o de conservador; a'd'opt~Q' IStal i 

réo nãO póde ser preso sem ordem escriptll do JiDr1' r1i~tincçiio: defender 11 constituiçiiocontra'89·jn'vÍl
Ris&rldo, lIem Itrltes de culpli formad,1, ex,:opto" lo. sõcs da democracia. defender o 'principioi d.autod," 
quan'r:lo hasiol .• pre~n ~m n'Jgr:1nto tj!'lictn: 2", 'luan- dllde cnntra os excossosda liberdade. . . 
do o crime praticado merQce pina de morte, ou Eu deixo por um mOmento· o nllbre minis'~:lfa': 
pen/ll capital.»' .. jU8ti~a para tratar de al'gu!iS pontos em' quo1iuilriw 
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o. nobre senador pela província do Mara~bio. Se o 
nobré senador não insistisse tanto, eu prescin~irla 
delles como mais proprios. da academh do que d • 
parla~euto, que niio devo investigar !ls o;i.gen~ 
bistorlcas mas contentu-se corn o que e postuvo e 
actual. : . . 

Tres foram os ponto:i. Eu tinh~ dito no mru pri. 
meiro discurso que o abuso dasllppellaçõel4 nasceu 
no Dcoixo lmperio: que então tJaviEt tres o mais íns 
tancía11, e qu~ foi Justiniano _quem redu.ziu as .ir1~ 
tancias, re~uzmdo as pppell•cçoos pel~ l01 que C1te1. 
eo: Ne licoat 10 una ea•tnnque causa teruo provocare.» 

O nobre senador conte~t<•U i~tl). Primoiraroente 
fez questão a respeito da épo•:ll cm •tue comec;. u o 
Baixo lmpe_rio. S. ~x. a!sigr.alou o annl) 39~ Mnl! 
se o anno do 395 for n armo cm qua o lmper1o R o~ 
ma•IO se' dividi" dt:tln.itivamente em lmperio du 
Oriente 'e Imperi::> '·cci·iente, a verd•~~e é q••e em 
36ijâ havi• a divisão offlcial do lcuperto entre Vn
lentim e Valente: e ainda mais, c•·nf,•rme not.weis 
e competentes autori•ladus a tetrarchía de Deocle 
ciano foi a partilha re•l do lmperio, 'wrtilha !!OU· 
•umad11 depois da morte d•· Theoctosio, A~sirn que 
desde Deocleciano corneçou a aecadencia do hnp~:~do: 
:Mas es•a questiio não importa ao mou p·opo,Hr.. 

. Perp:unto ao nobre scnador.~im ~ll (IãO: no rempo 
de Justiniano, época import11n·e do Baixo lmperio 
havia ·OU não RlUitiplzcodns appellaçÕC!J C instau 
ci11s? Não póde o nubru senador negar, porquo se 
negar, negá a autori•lafie pitra a qual me rernetteu; 

·a autoridade de Serrigui q.w elle invocvu. 
Ets aqui o que l'llie diz (lê): _ 
« Todavia.· JusLinL.no introduziu um limite á 

extensão indefli1id, .. da~ a ppellaçõos. » 
Portanto, foi .lustinian•• 'que reduzi•.t as ~ppel 

Iações infl••itas que haviam ao Baixo Impet'io desde 
Deocleci• no. · 

E ·essa lei de J u~tiniano ha· pouco por mirn citada 
nlí.o teria ra;liio elo ser so não huuVPsse rnultiplicnuas 
aprãllllções que .lle dl!vE!ssiJ corrí~ir·. · 

·Era n:1tur.d que no Uatxo lmpeno as appellnçõ~,. 
fossem muitas. porque oram t .. ntas q••antas eràou "s 
gráos .intermedios ao {l:erar•:hia desde o inflmo om 
cial até o monarcha.: e esses grãos eram muitos 
porque eram muitiJS os funccionarios. 

O Sa. MiNDIIS DR .ALMBIPA :-Nem is lo se con· 
tes\ou. 

O Sa. N.\BUCo :-Então não sei o que o nobre senn· 
dor contestou. O nobre senad•1r argumenta sc.lmente 
para ostentar a su!\ grande erudi,çào, dutem·se nas 
origens, mas está concordu comnosco a respeito du 
etl,.do ultimo das cousas. 

O que é certo, S!_'. presidente, é que Justiniai~o 
reduziu u appellaçoes 11 du•s e por consequeoc1o 
:ficaram Teduzidos as instanci11s Ainda posso . citar 
Potbier, Pandccto~. quH a~sim diz : 

c Uma constituição de Justir.iano permitte appel~ 
lar duas vezes e nãn tres. " · 

Eis o que diz tambtm uma autoddado irnf)'ortante, 
Ligoeville (U): . 

u Sob Deucleciano, e depois de &un abdicação, ·a 
'Poder soberano fui partilh:~do entre muitos princi 
pes. Dahi a decadencia do lmperio; concebe se que 

4:-
no meio das. d<!SBTdens 'dessa. época, • ju1&iça.fo .. e . 
mal administrada. muitos abusos se introduz1rnm. 81 
ajl11ella~ões se mu11i1>licaram a tal pon&o que o'lm
parador JuHinian()viu-se to brigado a prohítiir que ·te 
appellasse mais dt!l t:luas vezes. , 

O SR. M BNDES fiE ALHBIDA:- Tres i'nst~tnciu no 
tempo do J ustmian~ no Uaixo lmperio, isso disse eu. 

o SR. NABUCO:-Sa etam duas a~ ilppell&çll'el tres 
deviam ser as•irí•lancins, é claro., · · . 

Qr1er o nobre S!'oador tombem quo nilo existissem 
muitas in$!aacias no temp.J do ÍtlU Iatismo... ·-·· · 

O SR. M JÓIDBS DE ALlllEIDA.: -E ainda sústent.o. 
o SR. :'\1.\BUCO: -Sr. presidt'nte. não me remou.; 

t~tndo muito atám, mas refermdo-me ás é,Qcaa mds, 
pc oximas, vemos e posso amrmal-o com autoridade -
~ompetento~ que no feudalismo as appellaçõea não 

·eram limitadas; poJia appellàr~se de gráo em grAo 
do me•m" tribunal senborial p ... ra o senhor do cal• 
tello. do st>nbor'a,, castello parà o bo.rllo, do· b .. rl.o 
para a r:ôrte do grande feucto, e cmfim para ·a.cl'rte -
do Uei: que mu1ws outras juris,licções exc:epcionae1 
so-cre .. raJn e funccion~ram por modo c•·m&~bcado. 

O Sll. MENDES..· DE ALMEIDA. :-Leia Hemion · de 
Peusé • 

O SR. N.\uuco: - Niio _diz o contrnrio disto. Va
mos, vorérn, ao ultimo estado das cousas. Com o 
, ndar úo~ tempos dost,•co~ram se d•1as judsrJicções, 
•1ue r:ornpet.iam, a justiça seohtlrial tendo quatro 
g• áos. e 11 justiça real teudiJ outros quatro gréoa e 
<1omhando a todos ou s .br~ todos o con~elbo do. Rei •. 

Afinal e conhecendo-se a lenLid11o, dos proce1101 .. 
potmíttiu-~e m•·itas vozes appellar dírectllmeQte 
para o tribunal superior. «Ommisso medio.» · . 

Dizem Ligneville e outros como Bunjean, doa 
qu11es dertuzi esta~ idéas quA_ as trez inshnciaa óu 
mais .. xi.:!t\rl•m nus" t•·mpo~ infelizes 4.a daclldenci• .. 
do hnperio e do· feudolismo.-

A respEito da lr•i coinmum ingleza, O- nobre sena
dor tlstava eonforme comigo e só veio provar a meu 
t11var que apenas tlous ou tres casos tem havido de 
ref •t·rna d11. ltn commpm, erJtret••nto que i•:dicou 
muit11s re[.,rmos da J,.iestatuaria. E'·o que eu digo, 
qu~ ll re~ug,.a·ncia dos inglezes e só qu~nto á reror
ma da lei commum, eeodo que desde Robert .Peel 
silà fcequentes as reformas da l~i escripta ou eat.-
tuaria. · 

Alem das autoridades quA citei, eu podllria citar 
ainda o discurso anniversario de um distincto ma
gistrado Crancez que visitou a Inglaterra e que · 
muito escreveu sot..re a lt>gislaÇão wgleza. 

Owro ponto, Sr. presidente, é.em relação i iade
pendcmcta do pod"r j•h1icierio. Eu disse que o poder 
judiciaria na lnllaterra não tinha, como o poder 
judicillrio amerieaiTCJ, o direito de negllr exe.~uçllo á 
lei por inClonstitucional; D'lS E•tados-Uni,1•·s, como 
o senndo s•be, o poder judicíorio não decl.ua direc
t•mente que um~ lei é ioconlltitucional; mas póde 
áo1xnr dH a ppli•·al-a por inconstitucional. 

Fundei o meu ,presnppMlo qnn n to 11 Inglaterra em 
quo o. omnipoteucia do parlamento ingl"'z resí~tia á 
doutrina estul•elecida pelo "' bro senador, que suppoz 
o poder judiciario iogloz como é o poder judioierio 

'· 
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dei 'Eltados Unidos : nli~ duvidou, porém, o nobre palzes que nlo liõ os mais felizes do .......... ~ 
.enador, Jlara lIu~&entllr sua QpiaiAo, ap.gar a om'nl presea&" tlvo. .'. ',,: ' 
1'0&eOOla CIo -perlamento iDglez. lá ° "lldtr do pllr- . O S M A E' b' . 'V ir' 
tido ,liberal h',at6m respondeu" essa opinião do. . R.. BNDIII DB LMBID.l:- 0!D que • S,. 
Dobre seaador e t1l'0 victoriollllmpnle. que não devo vA, conheoentlo eata moleatia do poder Judleiario. . 
voUar a elte ponlo senão perfunctoriamente O SR. NUl1co: -Está prevlal. ao pro' .......... ' 

;Sem duvida o .que .,Iase o meu nobre ami~o tem ·liberal. Eu ~igo, Sr.pr:slliden&e, .• '~!Jl dtJem .... 'do 
teda a l'rocedeocl,l. Os poderes politicr.a nos Esh- .luqueBl'Oushe, que condemrra a Jurladl/lçlo .• dllli") 
doa·Umd"s são Mmo delegaçQes da nnção, Jimfl~. !li8~ra~iy~ com l,ogll!a~ ~rrellil~vel •• Nio p6de~Yer , 
dOI: mas nll Inglaterra I, aoberllolll está na realeza . !lIrlS(UCçao admrn!btratlVa. dl~ e.lle, porque 011' 08 
ll8 'CJmp ra_dos tord!!, na IH marll dos commllns; o so Jl1izes oã'J leem lolepend"lIcla', e n~o podem julgar 
e.tea tres floderes se idenliac~m, 11 omnlpotencia é entre ° poder e as partes, ou teem Jnd"pendeDcl, e. 
ipcontf'st~vel e não ha Qutro corre'1livo para essa ealão ISS bcrbam e ea~ravam '0 poder de que de
omnipoteoCla senão a (opinião publica. e o que sp p&lldem e lIão eman"ção .• Ellta é tftmbem a op11l11o 
ohama mOr,blJB majorum, 'q,le os inglrzilB r~peítam s~guida por Portalill o ptll08grandes bflmeDI·· 4 • 

. reliatoBllmeD1e. . ' [<rança • 
. . M'a8 eu pergunto aQnobre senador o quo é que • E' cerlo, Sr. pr~sideD:te,_ que o' nobre senador . 
que elle I[IIOr, sim ou não; quer qUI! tr/lnsplllntemos PIStO tem razão; a Jl1rJsdJcçao adminlstratJ"a 6 ~m 
para o ~o~s~ paiz eSII/) l,rl.·nciPi~l singular'dacnnsI,i auent!l~o"u!"a ~surpação CC)Dtr_a o pocler Jlldi!,ia.,o~ 

. '!1i~ão .mer~lIn/l. ~ pena!! seguIdo p~la Suis~a, prin- A.<:onBut!lI~~ nllo o. ~reou : nao-. a PleYi~, 'porque 
clplo_que serIa o germen de .n~llg"nismo e con Ilhas aurl.b.ulna a d~c!sa.o ~o con~lc •. o. dOI dOIl'po
Dlctas enCre os poderes sUiJrem'u" '/ Entretanto d"res pohucos admllllstra&1vo e JUdlcurio ao p.aer 
Sr. l'residAnte. jli demon~trlll que Cl poder jUdicI/lri.: moderadllr,. não ~dxlI.ria ~o poiler _!ldmiabtr •. &lvo 
nOI Est',dos- UOI"0S não e mdApen'ltmte dos outros puto e 11 rbltro do Confllct(): li COD<!tllulÇlo li feP!lJlill ' 
poderes;. /lpAZllr de investido dossa attri!)lJição. por, p~lo a~t. 119. § 12. O abl1so dajuril1icçãó adml
quaDto aSila nome~çãluiel ande dtl .,oder execu· IIIstr/ltlva chl'ga a tal p,onlo que o contrabandu em 
uvo e do s(>aado, e póde ser eUe destíll1ido ,pelo a,lgrllDta é por elld .decJi!ido i~flon~o a pena de OOD
senado. - . . OllOO contra a proi·rledllde do Cldnd/lO, quando é dou· 

Quer o pobre lIeriador um 1 nbso:uta independen. trina jnr.o~testllv('l q;u~ as. p'!nas são da ell:clusi". 
aia elo poder judiciario a r .. speito dos outros podo. C· ,moetenCI:l ~o poder Judl~i1rlo, o Dio dev!,m a.er Im.;, 
rea, é 11m enlado I 87ão, porquA co existindo este~ "olltas. lIoa ,IlHJadãos sanólo petos sell' Juiltll n.~ 
poderes, e. com rela~ões necessarias entre si, n3'> &urüe~. _ . ' 
podem delx/lr de «J"N!nder uos.dos ()utr'o~. Qu" O SR. \lENDRS·DI A~HBID' l-V. ElE .•• ui y .. e um 
Jmporb q,J(~ o' mag'strado ~u'jl1 nomAlldo pelo pod"r pouco de 8ccordo comIgo. ..... -
executivo, se alie 'fôr vitalício, se nos St;!U~ acces~o O SR.~ABUCO: -Está no programloa: V. Ex. nio 
não depender senão da.""tigui Inda, so incomp ,ti- 011'11 . . 

. vai para '08 cllrg08 elpctivos fôr sobr~ncl>iro.lí8 lutas Sr. presidente, eu disse que o Dobro senador peJa 
einteresRes floliticos? Pode ser in lependente. provincia do Mar.1nhilo s6q:uerill mostrar.ua eru-

Di~se. 8.in~a o n<!bre !lenn~,o-- q'le nã, pó·Je o po· dição, ql)l's_tionar sobro lj,J ongeDs I!istoricas, porque 
der .')UdICI/l r~o . ser lnaependent •• 1'.'.Ir :cau</l do cflr!- nll .cllnclu~lIo ell .. eSIA cnllco.rde. aSSIm o. nobre 18Da. 
tencloRo 8dmlDlstratlvo. e este de~e,to S .. Ex. o l.ttn- dor remontol1-se. muito longe para demonstr.r que 
'bue á r.onstitulÇAo. O partido libera I consagr .. DO,lutr'ora uão hav;1l a omnipote,lcia parlameDtar d. 
seu prog~amq'!,~ a: abol!çli9 ~a todll 8 jurisdicçào a .. 1 Ingl/lletra: Nã-u quero ql1esti~r:íar aobra isto: porque 
mlnistrattva E um princIpiO de que tenho. Sr,pra "1~ulI~tã. e sobre o .estado IIclual; oTa, o nobre·.eDa- ' 
sidaote, a mais prof~nd.a _I}onvicçã~: & não é creaçiio. dor não) p.j~e nell'ar que. pxiate e~la omnipoteDcia 

. ae!1~ores, _ da consmuJça?, ~a~ ~101"ÇAo. dil'CO~Stj- "arlamen ta r, omoipoteDCla r"Yel~.la por multol \ 
tUlçaO. ~a" pO(~em08 ~er Jurlsdlç,!o ~d.",1D18IrH UV/l. ( .. ctos. Sabemos que o parlll~ento Inglez reformou 
sem ma.nrfesta tnfracçRo da consUtult:/lO do Estado. d religião do ESl,'dQ sob Henrique VIII, e EUslbatla 
porque.dasljo qUI! ba jurisdic.çlin a 'ministraliv8, é 'Iue mu'IClIl a o.rdemda succrsrão I!ob Guilberme IV 
pl'l'ciso ha.vei· trib n,!l. de c.ontlictos, q!J~ d .. cida a e usim por dian,e. . 
oompett'rlc!a. d/l ~dr~lInJstraça.o e~ c~l!,sao com /I O SR. MBNDES DE AL".IDÃ: -' Por meio de 
cOlJlpet~D_t:la JUdlcllITla, mas a «?onstltulçao. art. 119 sOf>hisma~. ., 
~ 12, dIZ qUfl Dcmhllmll al1tllTldade podo avopll.r .ou O SR. NAoBI1CO: _ Mas o (/lcto é eate; auimo 
8~uter processos pendent~s: Qua.1 fi, .ff!.rém a IntCIR'- oltlesta BlhkstoÍl a outros escripto'es de primelr • 

. tJY8 de um .pr~c~'Is? IIdmIPlstralJvo '. ::Sustere avocllr plana como Pa'lIey; sim, o pllrlamento pód~tudo 
o prOCe8&) ~l1dlclarlo t que não é. impossivel. QUle! os aut:)res' em COD-

O SR. MENORS DB '\LMErnA :-A lei do conselho tr/ll'io? . 
de Estad J (ei lo~ica com a constituiçã... O SR. ~fB:'IDES DE A Lar.ID.' : - Citei. 

O SR. NABUCO :-:"ijão (oi; 11 constituição não con- O SR. NAoBI1CO: - E8crÍ'l'tores "0 ,ccuto 1.,: a -
sagra em fJ8ft~ 4lgum~ a jurisdi"çao administra· opinião de Fischel tratidcl pelo Dobre senador, é 
Uva.: é um, orgnnisação empre,t.dll da F'rllflçll e .ipenas um dt8itrrat"m • . - . 
dUDaçôes qu.e 11 tem seguido: n~o exista nl! Iogl8- Sr. I?,.e~j~on,te, creIo ql:le_ podemos constituir.o 
terra, Da B:lglca, nos Estados UOldos; só ellsta DOS poder Judl.clarlo em cODdlçoes de ipdependeaCJ4 
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re.l, e de modo que eH& po1sa eumpril'" su~ alta mi"
são1desde que as nomcaçoe,, posto <JUO se>j3m do e-xe-

. eutlVO, tenham, como di~se, pqr correctivo. além aa 
'fitalicidade, a antiguidade e a hrcompatibilidad~ 
politica, desde que o !'lO der j t1 Jiciario tenhll um 
noviciado, porqun, senlwres, o uuvidailo é tão 
essencial quaríto e e~sencial. a Corça mur«l da m~t
gistratura. Sem duv1da, seunores, UIDit iniciação 
sciontiflca e pratica pura a m.•gistratur'' é ~·é urr11 
p;ar11ntin, porque é· o unico meio de contrapesar a 
innuencia que na ·nnmeação do< juize~ exerce•n as 
intrigas e recommendaçõaa politicas. · 

Faltando em noviciatlo, devo r:espoilder a um ar· 
gumento. com que o impugnou o Sr. ministro da 
justiça. S. F.x. disse que a a<.iministm cão du justiça 
viria a: sotrrer muito, porque ~rnquantõ e~te novi
ciado niló existiaS<', na o h11.vori<~ b .ci:J..~ rub para os 
togares. Mas, senhores, esta nhjecção se reso'veria 
por disposição· transito da m.,ndando-se que l'm'luant" 
esse novici3dO· nlio existisse, (L·ssem nomear! os baclra
reis que tivessem as habllitaçõe~ dd regímen actu •1. 
porque era preciso Jar temp" para o novo regímen· 
do. noviciado. 

Sr. presidente, Súbre a formula precisl da prisão 
preventiva, á qual voltou n 1'\obre mrnistro da jus 
tiça, posso dispt~nsar-me de ír1llar, reíerrndo-me o~u 
que disse o dig••o Ze.ltle·r do pari i lo porquo di;.~e 
tudo quanto poderia dizer, e· melhor do que cu po-
deria' dizer. · 

Sr. presi<lente, qu~>nto ã facilidade da fiança .ira· 
sisto em que nâ•• ha de novo no' 1Jrojodo S<~uào a 
tabella que removo A difficuldade •ln arbitramnnto 
da thnça; mos- fi•:a ·11intlil outl'll tHfficttld:t,1e muito 
grave. Esta dífficuldRde consiste na consignaçã•J 
ou deposito da quantia, ou prestação d~ .hyp••theca: 
na ver :ta de põde havor u ·•• fiador a bnnndo e a fiança 
não é possivel sem hypotheca ou doposito. A' p1·i 
meira visMI ·d'olhos oc··orreln 11• drffi•:ulda.Jes ·Jesú 
bypotheca e dep,.sito ua occasião -u•·gente da lttes
taç(l.o da !lança T .. l doprt~íto 6 traduzi to da Fran
ça, não se exrge e nà·~ existe na InglaL••rra, 

Diz um dos jurisconsultüs que escreveu compa 
rando o processo cri111inal da França e lngldt01·m 
aonde elle esteve: « Em Fr<lflÇ'• toda a C1t uvâo s• 
produz sob a fo•·mula •te depositn dtl uma s"mmu 
de dinhe1ro; nl Ingl.•'terrn, a • con rado, e;te me,, 
não é nunca empregado, mas só uma promess:t d ... 
pagamento.» Vê· o senado u facllida.Jo que -h11verta 
na. prestação da fiança se não se oxigi8~e a hyp'}· 
theca que depende do registro o de out.-as condi 
çpes, ee não se Elxigisse o ill•posito cítn dinhtéiro. 

Sr. presidente, hei de insistir ~empre na neces~i
dade de realisarmos o preceito constitucinnal, se 
~tUnrto o qual, tlesde q•re o ci ladão qut>r prestar 
fiança. não' é n•colhi to á t'ladêa. Que impor ti 110 
cidaiiii.o es difficuldades nascidas t.!o proc··~~o q• e 
eshbelecemos '? Porque nho se llu'l marca um praso 
para elle prestar a fi•nçn? Este pras:l é o unico meio 
que satisfarill. complet.• me:1 te u prect~ito con st.itu 
cional. . · 

A fiança provi 1orin, ryuo n nohre mint~lro quor, 
repito e hei do repelir e;ta VIO'Z por todas, não 6 se·· 
não uma duplicata de do'lpcza, uma duplicata do 

prÕcesso; nada se ganha quanto ,. celeridade. OUI 
expod•çâo da fiança.. ' · · · . 

1 Sr. presidente, Y.. Ex ha de lt•mbrar·se .que eu· 
pro-r.uz q••e se~uiKsemos o exemplo da In~laterra· 
crean•to· um1 fiança excepcional pa.ra os cl'imes·in· 
:~fi••nçaveis afim de que podasse o cidadão domici
liado, nl\o AUSP''Íto de fuga, livrar se solto. . 

Otsstl eu qut:l haviaw a tiL duas fianças; uma fi
ança de direito que o cidadão podia exrgir, e outra 
fiança que era um f6vor e pod1a ser peJida; ea&a 
para !>S· crimes mais grave~, as Celonias, aque\la 
para os or.tros crimes. _ _ 

O nobre ministr·•.1 não tomou em consideração a 
minha idéa e gritou de~compnssl'd~mente contra. 
rnim, extr,nrhou que eu q.uit.uHso um favor contra a: 
iguaUado que a lei exige pa1·a t~dos os cídadtoll;. 
fi•tr modo que no conceito .Je S, Ex. uma lei facul
tativa. que outori~a urna I"Xcopçiio, da ~as os oireum· 
stancias que ella exige, é um~t lej que vioiD a igual
Jade como se Jadns as mr,smMI circumstanchs nlo 
tivessom todos os mesmo direit11s. A~sim qu~>, toda a 
f.,cuJ,Jade t"Oilo:edidQ 110 j.ujz COnf<Jrme BS CÍl'CUIDStiD•: 
das, e requisilus, exigi•tos, viola a ·iguald··de'da lei. 
quu .iove. ser u·bsolula I A.íiH.Ia gritou rnais-o nobre 
ministro contra as cart.1s de. seguro, Tiuha eu dito· 
rjue 11 fiança exeepcional que desejava em cert's cir. 
eumsta nci"s pua o eidn•1iio •1nmicilb rio, podia ter' 
•1m•• ,.aranlia, e é que só fosso concedida pelu re
lações como ern conc•Jdida O•llr'ora pelas relações 
n•>S crimes de morte a carta de SAguro, como era 
cencodi·1a pel~ côrte do ban.:o da Rainha em· Ingla
terra a fiança nos crimes de alta traiçlo. 

Gritou o nobre ministro: « A.s cartas de seguro· 
"'ram um favor qne se· fazia á fid~lguia ». Não, se
nhores, as enrtas 110 se:xuro 'não err.m para os fldal·· 
gns, eram para todo!!, Uma cousa era a h(lmPnagem, 
<llltra C ;US.l era 11 Ci<rta de segUfO; a bomenapem 
,..ra privilegio, as cartas de seguro eram um direito· 
de todos. l'ort•• nt•J, n~o h a nada de odioso, como 
J.l"rec•·U an nobre miniRtro . .,m qu.,rer eu que se· 
•llli~as~o as cartas de se~ouo du goVt·rno ub,.olu&o 'eu 
"" fia .. çs!l fao:ultativas do dirt'ito in~lez O que·flca· 
provado é q•1e de facto o cidadáo nos temilos abao
lutos tinha garuuths mais extnnsas· para livr·ar-s& 
<oito; não hnvia o pri!Cllnisado dirAito de pri11lo 
prevt·ntiva sem a quol nã<J ha pt(.cesso possível! 

Sr. presi<lente, quero agora pr·ov;,r o que d'sse· a· 
respeito das duas tlanças obrig;u&<•l'Ía e racuhativa 
•fUI! ha na Inglatnnn: provo o que drss" cita:odo, 
o acto de lt de Ag<1Sio de 1848 da Rainba Vic-· 
Lria aonde essa distiucçãci está conssgrada .. Diz 
o cap. 43°: . . 

"'D.1 ora em diante todas as vezes que uma pessoa 
for lt~vnda á !Jresença do ju z de paz por accusnção 
ltos crimes taos (reflolre) o juiz -á sna niscriçtio
dH·Ihe-ha hbnrd•11le sob caução otrerecendo elle 
seguranças sufficientes; quando. porém, for IIceu
sado dos outros crimes, o juiz deverá pol-o em liber
dade sub L'<tução "Ora os crirne>J q:ue· tlgurkm entre 
os que adm:ttem fi.tnca facultativa, são os de felonia 
I)~ m11is gravo• da lefinglez•. _ . 

Hn um pont(J do discurso do nobre miniatro a 
que não posso dcix~r de voltar; é o ponto: relativo 'á 

' 
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appeUaçio·ofticfal do juiz de dí~eit9. S. ·ElC. se axpri- aos.grandea ·juizes, .e ae :todos ;partilham . >IWl opi· 
·miu n .. tes-~ermos {lendo): · · nião faz-se um relatorio ao RE>i• lfUB. :CGD.,..._ 18111· 

•u ·O ·nobre sen3dor-deveri,llelnbrrar se Je que no pre graça 110 condemnad••· .. . : · · . . . . , . 
jury da Inglnterra o·prestdente tem o-direito dtl Ílr· Eb-ahi o que d.·z· Joutrroy, :CoostHuiçio .. -Ii•gleza; 

.. guir as !iUas decisões, obrigai-o IJ .vult.ir 1'-•ra .r<·con t•ag. '86: «O juiz 11óde tambcm dep.;ia de •. ter 1'8• 
siderar e !fepms referir o caso a outro ju1zo. puriJ oel)ido· o .con!lt'udmeoto :da córt.e do baaoo ·da '.Rai·· 
decidir se <1 julgamer.to proferido t11m rolgum vJcto, nha, submet:er o, Accusado a um outro.jur.IV dG·dUI· 

-e quan·Jo Stl con-hece que uão fni fu·n/Jad,a 11 de~isíw trict:: m .is proximo, mas 'Dão tem o direiiOAie fa-
-procede-se a novo.ju·lgado. » Quando S. •Ex. diziH zer ·isto pallll. com aqueUes que oãu dtclortJtiO.f :àftno;. 
ilto-en dJzia cm aparte:·« ·Mas S. Ex. deve provar ccntetr. » . •• · · . - · 
que diz. » Voejamos a •opinião de FranctJuevHie ~g •. ;24.9, 

'Na verdade ba~t.,ria a peliiYrd de S. Ex. so elle ,citado pelo nobre senador .. do, Matilnbie;·diz,:el..,: 
·tives•e visto como viu \llittermayo-r e viu Cottu ·Cone- « O .pr.·sidente·tt<m direitt! logo que nao :appJoq ·,o · 
. c'h!lnar o ju·ry inglez. Mas o nobre ministro, sem citar veredict •!lendo o'i>ll.cu~:o ou incompleto. d'e -reea.,ier..o 
outras auton·dndes. impugnouci~autorid,desque citei jury pari! -examiaar de novo o flef'edia. Se ojiJI!Y 

·e •foi por dia-nte, dizendo11em·pr'8·: « ~a, lngla tl:lrra é •pereis~e. ~juiz é obrigado a coníollmar-ae: Se ba,eno 
-~sim. » Este ·ponto, Sr. presidente, eu·de~ejo .ave-: ou om1~sao o« com;;~mnado~>, .. o -con,..emno.,o ,póde 

...-.~uar, tanto •mais que o nobre ·senador pelo Ma- obter um <~UtJo ex11me compareeenrlo.per&nte··a·,côde 
rauhão q'i1e veio em a·uxtlio ·do nobre ministro da 6o bane" dd'Rafnh;j aonde assignala o errot'e o!jul· 
j·nsti~·-·. g~mento é mantidõ oucas~ado: pode-se einaa.apj)el-

0 SR. ZACARIAS :-Sempre. •: . _ lar detit'a decisão Pllra a camara de Eobiquier e de-
'0 SR. N.ui'!co : ;- . , . fez dtver~as Clt~çoes que pois para a dos lords. » . . 

-me po·recem ·1m procedentes. . · , Eis ahl faliu do conuemoado e ·não .do 1tbloltido. 
- Sr.· presideute, póde o ;u1z in:.dez fazer vohar_(l Aiod,. mais .. diz·elle («Se ha uma ques&io leB«l 

jury ·á &llla das ses~'>ôes para rer.onsiderar 11 mataria diffi<.:il de resolver, o presitlen&e reserva :este-ponto 
-e rever o sou vereàact? Di~o que pólé; t•stuu cou· para .a eOrte nos CIIIIOS reservados o decide se o réo 
corde com o nobt•l ministro; .m·•s póde ab•oluta devtl fie-~ r entretanto preso. » 
mente? Pigo que não. FrauqueviiJe, citado pelo Que esta hyputhese refere-se ao conderrunado .e 
nobre ser.ador pel(l MararJhão "US·• destas ex~ u·ã" ao absolvido proVII·Se vendo-so, ·conforJPe :o 
pressões.« Quando o vereaict é obscuro ou incom- mesmo autor (pag. 226) a competencia da--éc'Jrte· 
pleto » port.mto, niio é sempre que o juiz fnz vultar. dos c.as.;s l'es•·rv~dos. . . _ .... _ 
;para a sa_J,,- das sessões o j•u·y-, mas sómente quando. Diz elle : « O juiz de uma côrte 1le assi&es. 8111 à 
a-decisão é obscura e incvmpkta. · - ; qual o accus. •lu tem sido COtHiemncui(J ,póde_ u-

« C'est a dire' lorsque Je verdict est obscur OUí serYar ·Um' qt1estão de direito suscitada. oos dellte&es 
iocomplet. » O mesmo diz Cottu. (.-\dmioistraçào dai para submettel-a a esta cOrte I[Ue decide e~ -Ultime 
justiça criminal na Inglaterra.) Mas dizem todosi recursó. » Eis ohi sem pro o condemnado, nuaca o 
sem disl,tt!paucia. «Se o j 11ry 'insiste na sua opioiãui absolvido. • 
o j~í~ não tt!ín que vêr, ha de coufurmar·se com a! · Mittermuyer na sua importante obra: Tratldo,do 
dec1sno. » • . _ ; PrtJcesso Crtmioal na lnglaterrll, Escossia, 8'America 

.Va·JI!US a outra questao: 81 <! ou_nao? l)á:se ap-; assim ~o exprime ua pa·gioa 616. « Entret&ntoqlie'a 
pellaçao para a cOrte do banco da Ra10ha e hoJe J?ll!D! opinião ger.11 tende de dia em dia a adiiJUir recul'.

·a cOrte dos casos reservados nu caso ~e. absolv~çaoi sos contra os· injust<lS- vered•ctll de condemnaçao; a 
·do réo,. ,ou só no ca:~oJ de condernna,çao? Eu di~o.; maiol'in·dosjuizt!S se pronuuci<~ eoótra eBtes.reour
·Sr. presJd~>rHA, que só oo c~so de. condemnaç~o,J sos quando se trata dos tu-redicts c!e absolvij.liG, Ta·· 
_como. vou p~tnal' com. iiUlu~ I-Judos wco_me~tave~s,! xa-se de 1m politica a admi1;siu de re<:ursos tendem~ 
·r•petlado alguns que Jli c1te1 no meu pnmeli'O d1s·r -tes 11 sflmolhante llm porquo contra 1sto se ·eleva 
curso. . . . ·. . - i o· direito inglez, esco;sez, umedc3no, ém o ·qual ro 

A -pnmetra autorJ·hde, Sr. prt!sJdente. é Bla_kston. 1 principio é ··que ninguem de,·e ser exposto duaa 
:esse qui:! Bentham chama o sacerdote. da 101 cow-i vezes á soda ueumdtlb·;te j•ldiciario. • ·. '· · 
.mum. D1z elle, voL 6° P.ag 275 «E ri• dtversos c.<sos , . . . . . . 
em que os jlll'ados te.,. declarado culpado ~ontra ol ~r. pre~ulen_te! só em um c~ o póJe fic~r _lf1U&ill· 

·resultado d .• s 'prüvas seu Vl'rtliJ•ct tem s1do sus-i sada 11 a. soluçao Jo réo; na-1 quero dJSBlmUla~, 
'll'eDso por J,u;nanad~de para com o ar.cusada u ai seniio. d "cobrir a verdade· é o caso que refere 
cOrte do banco da H li iliba concediJo urn IIOVO' CoiLU. ~·e.-tes termos, pag. ,111 Clt;ndo)~ « Logo «lue 
·&:ume pelo .iUty; mas ... ~" VêJe, ;-enhnres,: o_v~r•4a~t par~ce contrarw áendenc1a ~ prec1s.o. 
·a: •••• mas 11té o presente náo h:~ t::Xcmplo do quo; dt~~111gutr soe- pr.o. ou contra o accuS!'·1o, no pn
·haja Fitlo ordtlnado um novo julgamento de ju•Yi meuo.ca~o pro o JUIZ· f!Ó•le ,Ca~er aos JUrudl?s· suas 
qu1 ndo o réo é J•bsolvido. u • ·• _ • • • observaçoes : mas se o 1ury ms1ste el!e é o~rtgado a 

Eh-ahi o quCJ di.: José Ray: Instatutçor.s JUdtcla- aLsolver o a_ccus.-rdo. 11 meuos q~e nao .haJa má fé. 
rias '~<'' Inglaterra, vol· 2• png. 38. "Comtudo ha 911 corrupçao riCJN_Jurados, entao _póde suspender o 
uma obserl'ar·ào import~nta .11 fazer sobre o poder Jtll:::awt:Jnto_o r~ronr o c~so ao·Ro1 que manda pro
que terno jurz de indiroct;;mer.te suspend ·r ·o v-e ce-Jer contra O.JU'Y• ou jurado ~:Jspel~O: se ventlca 
redict do ju•y; e no cas.:~ da conde,•naçr.io sómenle que u~ <.u rnats tnllmb;~>s do JUI'Y sao culpad~s o 
se elle a acha mal fundado; .então elle refere o caso vtr~dtct é a11nullado. l•or.:J destt> caso extraordtAa• 
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f'io nutaca· se póde annullar uma absolvição profe-
rida pelo jury. » ·• . 

elle, a copdemnaçiio no sagundo 1Jtry é certa.· Eis 
oorque digo que esta appellação não póde aer man-

· E' &ambem o que dtz MtUermayer pag. 607. 
c Neste caso o accusador é tambem admittido a 

pedir 1 nova informação demonstrando que o occu
sado injoEtamente impediu as testemunhas d11 accu· 

tida e tem um~· influencia funeBtn e decisiva sobre 
a sorte dos rtios. · 
. . o SR. ZACARIAS: - E agora mais com 8 preai-
dencia dos doseaub11rghd ·res, --· saçiio de compaa·ecer ou se por meius fraudulentos 

obteve o julg -mento ou absolvição. " 
Assim que só .desse caso excepcional de fraude, e 

corrup~9. dojury d~ se na l!!glaterra recurso contra 
a abliOlvtçao profertda p~lo Jury: entre nós a regra 

. do art. 79 § 1° da loi de 3 de Dezembro, é sempre 
que o juiz ·de direito aprecia as provas por modo 
di'l'ei'IG qua o jury: no caso exce,pcional consagrado 
pelo dtreito inglez eu ·admittiaia o recurso porque' 
11ão W. julgamento desde que uma absolvtção é 
con1egui.ta por violencia contra !l jury ou por meio 

O SR. NAlluco: - Agors não ba mais qÚe ver •. 
porque o presidente do jor·y que ap_peUa, vae para 
o tribunal e aht transmitto suas· tmpressõ~;s aos 
collAgas que não o deixarão mal. 

· de corrupção do Jury. 
'fenho conseguido o meu fim_ demCinstrando que 

na Inglaterra as novas mformaçoes sobre a deeisiio 
do jury, e ~s recursos dos veredicts do jury é ~ó 
quando o réo é condemnldo, e que só r•or fraude, 
Tiolencia, ou corrup~ão póde uma absohição do 
jury ser inftrmuda -

Diz o nobre ministro : " Onde houve clamor pn 
blico, onde houve reclamações ,para esta teforma 
qoe _pretenaeis?u Este argumento do nobre minilotr •. 
só BtJniflca o nenhum c11so que S Ex. faz desta• 
vozes que se lev11nt;jm t:ontra a appellação do art. 79 
§ 1• da lei de 3 de Dezembro, destas vozes que re
preaentam o partido li~eral I 

Pór·IJiinha ve~ pergunto ao nobre ministre•:. porque 
dizeis que estas appellações tdern sido semprejus:as 
e fundadas oas·decl&ões escan!l~tlosas do jury? 

Peço a S. Ex . a estatística : S. Ex. qtte eslá no 
centro da ar!rniõistraçno poderia P"estal-a; qner, 
que demos tê 4 sua palavra; mas despreZ1\..8 nossa e 
quaDtlo aliás pretendem"s 1t suppressiro desta appe1 
lação official porque ó incompattvel com a instit'ui
çio do jory e contra o constiluição que atlribue ao 
JUrr e só ao jut·y 11 dtcisiio do flicto. 

Senhores, é umá verdade que resumbr<~ dos factos 
jurídicos e de que posso dar testemunho, tanto 
quanto cabe ·em mim como advogado, que esta 

· appell11ção do. art. 'i9 § 1• ex•••ce uma influencia 
deci•iva sobre a sorte dos réos; esta appellttçiio 
quer dizer que o jury é o juiz de direilo. (Ap .iados.) 
Em regra, -os réoa absolvidos nó primeiro jury sã" 
condemnados no segundo j••ry, porqu<:~ não pódt• 

.deixar de .exercer grande int1uenc1a no animo dos 
jorados o juizo esclarecido e prestigioso do tribunAl 
superior. 

A escepção é qu~ndo ha patromto: entiio ni\o 
nlem u appollaçoes, Quando ha pat1 o nato, as 
absolvições sil•l · tantas quantos são os recursos ; 
em gorai. porém. o pobre citb•liio que não tem pa· 
drlnho, quanrto abaolvido a primeira ve:.: pelo jury, 
havendo appellaçiio e decisão da relac;ao conu·a 

· Doas P"la·nas sobre o tribuual do commercio • 
Eti não disse qoe o tribunal. do commercio era in
constitucional. O que diss" é que tendo o uubr_e mi-
nistro. dado Sdtisfas;ão ao desideratr~m dCJ paiz, se
~tundo o qual a jurt~dicção definitiva d.•s cau~a• cí
veis só e exclusiv .. mente deve ser·enc,rregada ao 
jutz vitalicio,bavia cuntradicçiio u anifesta emdeixar 
subsi~tindor os tritmnaes do commercio, compo11tos 
de juizes temporarios que não CJtrerecem as gar11ntias 
•tU•• a constituição extga. E rra Yerddde é preciso ser 
cohe1·ente; se o nobre ministro supprime toda. juris
dicçào defl11itiva düs juizc:s municipaes. juizes em 
mdho)res condições do quA M do •rrbunal do com
ln• reio, p•'rque deixa os juizes do tribunlll do com
rnercil) t• rriporarios e julgando em 2• instancía? 
Então, quaudo fiz a prOIJOSla de 1854 niio se tjnbam 
1evantudo como .h••je as rtJclowações d;• . opinião 
contr:: os juizes tPmpor~orios; e eram aceitos os 
juizes munir'ipae~: h .. je, porém, a jo: isi:licçãa deflni
Liva dus juiz-·s lemporarios é uma anomalia: e ca
dencio o not.rre minislro ã opinião, q!l·•ndo supprime 
a jurisJicção deJlnuiva dos juizes munici~.aes, por
que conserva os membros do tribunal do com-
rnercio 'l . - · 

Mas, diz o uobre ministro qu" se defende maravj- . 
lhos;,mente a constitudonlllidade du tribunal· do 
comme1cio, porque e~&es juiz~s são couJO os jura
dos. Pt<rdoe· me S. Rx:. , niio tem analogia alauma 
.. sta in~tituição com a dos jurados; estes só deci
dem questõ~s de fa~to; os membros do tribunal do 
commercio deci'lem em 2• iust;tOcia quesrões com
plexas-de freto e d<J -direito. applicam a lei, refor
mam sentenças de juizes lettrados e de joizes vita-
lícios. ·· 

E, depois, Sr. r•l"esidente, o nobre ministro não 
quer cre~r relaçõtJs e distrao. dell;s os desembar
gad••res que, estão nos tribunaes do commercio. 

Sr. presidente. concluo porque e~tou cansado e 
é inutil •Jizer mo is: di:;o a final o que já tenho dito, 
1st\) é qtJ.e esta reforma, posto que contenha algumas 
coucessõe,o á liberdacle, é •!efectiva quanto á orga
nisação i\tdiciaria qull devia ser a 1{6rantia dessas 
cunccs~ões; niio é a reforma que o psrlido liberal 
•JUOr, e o paiz. esperava: póde dizer-se, portanto, 
que não esLá feita n rf'!orm~ judiciaria o o partido li
beral cuntinUIIfiÍ. a prt'tendel·a ~omo antes desta lei. 
(Muito bem. M 11ito bem) . 

... ~ ........ -
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DISCURSO 
PROI'ERIDO NA SESSÃO DE- 3 DE AGOSTO DE I R71 

PELO EXM. SR.. CONSELHEIRO 

VISCONDE DO RIO BRANCO 

Sr. preaidente. o sauado tem presenciado como 
. 01 oobrtll ae:Jadores pela Bahia,. os Srs. ZNC8• 

riaa e Naltuco, que principalmente se empenharllm 
ueote debate, accusaram-me de reprehensivel• xce11so. 
de iroso, de gritador, por isso que, . exprimindo-ma 
segundo rneu _costume, com a Corça· da minba con
vicção, elevo a · voz para Pxternar o senUm11nto, a• 
idéas que proCesso, sem oft'ens .. na respectiva expres
são 1il pefsoas dos honrados ml!'mbros. Eu desafio. 
Sr. presidente, que apontem nas palavras·de que·me 
servi, no tdgoiftcado dellas, invectivas, arguiçõe~ 
injustas, iosuhos, . como os aobrPs senai.lores me 
accusam de affront 1-cs, e -isto, sómente, porque a 
u1inha· voz _é como· a tenho, e sempre uso llella. 

. Eu, Sr. presidente. p&ço licença para cona &óda 
franqueza manifestar meu peasameato; peço ao 
senado que rD9 .desculpe se o s">m da minba Yoa niCJ 
é aquelle que exigem vs nobres seoadol'lls para que. 
nlo se moleslem e não se perturbem~ O oo&re se
nador que acbbou de orar (•i Sr. Nabuco). 1e-nem· 
sempre usa de exvressões 1hivaa, por dam tis uaou e · 
alíu·sou de expressies acerbas a meu res,.eito; o 
sEina).lo viu. que S. t<:x:.. procurcu acbar·_ew meu pr• 
cedimento contradicçoes, ex:probrar:me de que dll· 
pO·JIIe, despojo-me das idéas quo aempro profe11ei 

O nobre senador pt>la Babia, o Sr. Zacarias, que 
boatem tomou parte .na discu~aão, até se levantou 
como aquelle que deve dar o tom ; · reprebendtou-me 
asperameute, porque me exprimo com ce1 ta furta· 
leza. que em mim nasce de um vudadeiro edorço, 
porq-ue a minha constituição é debil. e eu me acho 
eofe1 mo.· N 1sto mesmo S. Ex. enc •ntrQu r nA o para 
notar com certo sarcasmo esta minha enfermidade, 

.)ior nzes alle~ada por mim. S. Ex reserva a si o 
direito de levantar a voz ou fallar em meio som, de 
usar de· verdadeiras invectiva~. como usou no final 
-do seu discurao, quando arguiu o ministeri" de estar 
traftean.io c• m o interesse privado para se mantel' 
no poder. declarando que fa deCender a camara 
doi deputados ••• 

O SR. Z.\C.\RI.\S • -Supportaud<>: não disso trafi 
eando. - · 

O Sa MINISTRO .D-' J'USTIÇ.t. :- · ••. aliás aft'rorttada 
por ello mesmo na ~ua maioria I · 

O s~nado viu, Sr. prs1denre. que S. Ex. fallou 
·:dto e bom som, e nesta parte foi muilo h)é!Jl d .• nie 
dlda que m:u·cava, como que tendo direito dt~ impOr 
a . outrem um limit , que não hdopta, do fazer 
rebaixar o som da voz •. que cada um tem de seu na
tural. 

para ter e desen"olver outras 1111 ahurs do poder, 
insiau~n·do bem .bramente que era este um meio 
de sustentar me nest;J pos•çlo, isto é, _que 1acrUico 
minhas coovicções ao interesse da poaiçio que· oc-
cupo. -
. S. Ex. assim sé esmeran.JoJpa'ra. nio só lançar-me 

D ridi• ulo, como ainda vr:Ur·me na mioba propria 
di;4nidat1e, cahiu por seu lado em grandes r.ootra• 
dicções; porquantu, Sr. presidente, ura me1mo aeat•· 
assumpto que occupa a atteuçio do seaado, que 
S. Ex. achava a prova demous&ra&i'a da ·•ninfu coo• 
-tradicçà.o. em tar pos&o de par&tt 01 princípios coo
sei vado1es para ser hoje sustentador dos priocipfos 
liberaes; entrtitanto, o senado &em presencl~tdo como 
o• nobres sen~tdoros nesta discussào cona&bnteilleate 
arguem as · emen~as •1 ~eseniadu p~la illustre 
commissão, que ~a" apoiadas por m1m e C< 111 
as quaes, no seu eo&ender, não toe dli' satisCaçao 
11011 principaes libeJaea, e que a"slm contrariam o. 
desider••tum di) par&it1o liber,!ll : que nio faz o m.'tt 
i1isterio, sustE-ntando as, ma JS do que· aer Cllhinente 
com suas idé.iS coaservadoras, moatrar o ~eu 
aferro a cst.as idéas. Pois se me e~forço neat11 S81J· 
trdo ; se os nobre• 6eoadores acbam. razao, poraue 
wtqui'lo que é BUstenlattll por mim se guardam os 
prinoípioM conso. V11dore~, >e mantenho esta ordem 
de cuusas que elles nilo aceitam, por isso que não 
quorem renunciur ás trad1cçõos do seu partido; como 

·,· 
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mo fdzem a oxprobraçiío de que me conservo em con
tra lic•;ãu, procurando senir pOI' calcul··, por inte
ressA ás idé~ts liberaes ? 

Nao, Sr. prtJsidarlle, não sigo, nem tenho em vista 
as i<!éas líbera<ls, emquaoto trato dl:sta assumptu 
que, continúo a sus_teutar, deve ser decidido por 
IHjuillo qu~ · requer ''alto serviço da administração 
d :1 justiÇ!J, sem disti'nr.ção de partido; não é arma 
pal'a servirá 1 fa1:ções a ~tdministracção da jusLiça; • 
11 t!~CU<IO tutelar do todas as !iberdatte•, c1e to lOS os 
diroito~. fi: nest• sentido que attend~ pdncipalmontto 
par-a este Ir ·baltH; quizera qull os nobres souador«s 
BA compenetrassem bem duto, não viessem bCeril-o 
tiómeute pel · padrão do seu programma liberal. 

Senhortls, o nnbre senador dis•e que er1 tioh1t cen
suru<Jo as reroiniscencias do JlllrLido, os interet<sea 
par Lidarias. extranhl n<io qrre ll(nda- ae viesse com o 
anLigo pé du cantiga da _escola da aut·1ridade corno 
antagon1sl., sempre da escola da líberd.,Qe, e a li
terdade em antagonismlJ absoluto da autoridade. 

Sr. pre8idenLe, eu fallei com muita franqueza; 
entoo io que hnje com o g~Jverno re'pJesontatí.vo quu 
consagl'll a nossa ·constituição, cu mo deve ser ~<xe
cutado, não ha aut.agonhmo entre 11 liberdade e a 
ltUt'll'id .• de. A autor•tdade devo ser sempre aqu"ll" 
que in~pir.! a mais plena conllauç.t a to 10 povo d'~ 
m.:,utsr, d.~ re~guar.JHI' a Ir herdade: é condição pua 
qo&e haja liber.iade prbtica. Sem ~ 11cçiio ben,•f1ca de 
•!m governo ri'gular, sem a regular exe ·ução daslei.
~·or autoridades judíctaria::l ro~ponsaveis e as mais 
c lpat.:~s, não é posoiVtll a liberdade; só ha desordtJm 
e ~elvajan~. Eu, ref~.·&·ino.lu-loo principalmontf.l. á 
autoridade j<11Jir.:íal, quo até exclue toda côr do pur
tido, que Hbsolu•.amoute não deve (Jilrticipar das 
affoições; d~.s wleresscs, quanto mnis das paixões 
politic'ss, nã•l comprt:'hon·fo que se possa tr4zer a 
escol à dn l.iberJade como antagoriis111 da autoridade. 

Mas, Sr. pre~i.Joute, plJuhamos de parto a genera· 
lidado; vamos descer ·ns questões positivas que ou
tond-!01 com o assumpto; quero unicamente consi
derar estas qneslÕes, para demun•trar a sem razão 
dos illorstres. senatJores. Devo princ!piat· pelo dis
cursll qu;• o not~re senad<"•r pela Bahta, o Sr. Zac,o· 
ria~, profOJriu hontem. 

S. •.x. dts8e: ,, Vou rlescer ao posith·o, quero de
monstrar quo ha razão l>m me oppOr, em repeiJir 
este tr·• b• lho sustent:tdo pelo mimstro. 1'inl111 mo;, 
c,Jntiuuou S. E~t., pelo codigo do proce~~o feit<! 'um11 
ilcquisio;ii••;. oN o pr_;cos~o que ~egula~ll o Julg.J
m~nto d~s juizcJs de P••Z, que1· na mrr .. cçao de pos
turas q<t•lJ.' rwquelle~ crtm• s de sua al!( .. dil. » E 
S. E~. leu o ar t. 200 d J eodig·•· que diz: 

" Coruparec~nd" o doliu<tuent•.•, o juiz lho le1 ú a 
queixa, ouvirá a s11~ r.lefe~a (que, 'euclo verbal, o es
cril·ii, a o~croi'O; ~); iuquirírá as tostem unhas, tJ .fará 
tis parlL's as pergunt:cs que eutenaer necess.nras; 
d't!puis dn t[UC lho• ,dnra a pu lavra se n pedi em. 
~·ara \'Orll .• lrnente por si ou S!•Us l'.rucurat~Ol'~~ de lu 
zirr,m o que lhes ('arcc:er 11 llun1 <lo seu dirtltl•l, » 

E o a est,, proc.,.sso beneflc~, n? c<:nceit.> do S: Ex. 
uma acq~ti~i·;iio uo que n11o po<ita presctu<~tr. A 
razão e r"' pl'imoir.amon_t''•. ~·orquo n;111 h!' via ne
nhuma delong~. surumansstmamente_ ~carta o ne 
S1J io decidltto; depois, o réo poderia mterpOr seu 

reCUI'SO, .que era para a junta de paz, e perante .1 
juotu de paz o mesmo se fazia. D1•sta excellenda 'de 
pro<:esso em 1• õnstattcia com o juiz de paz, e que se 
dava com a junta de paz de•luzia S. Ex. a grande 
vantlgem da que não havia essas idas e voltãs de 
teSitlmqnbas, e sem a miníma dt'looga tudo e1 a de
cidido, o n:íais SRtisfactoriamoote passivei, e, a~sim, 
a acquisição q11e· julgava im.porh nte era destruída 
pl'IO projecto. Tal era 11 argu1ção <to nobre senador, 
mas agora attenda o senadu para a excalleucia deste_ 
procebso, e reconhecerá quanto é cantraproduceote 
tulio quanto delle lleduziu.o nubrll sena.tor. · 

c,,m bl p•ocesso e por' semelhante modo não ao 
.vbvam coro mais fJresteza as causas; pelo contra-: 
rio, não era um meio tieguJo e o melhor, para que 
se osclarecesse o assumplo, c fosse decidido, com 
conhociment•) de causa: tlava azo a muitca abUBtl!l, 
ernbaraç~va muito o esclart'clmeoto da questão; 
porqu"ntu, não se tomando por eacdpto o dito das 
testemunhas, já se vê que n·ii.o ficavam bem assentes 
suas daclaraço ~s para fixur a ver~ ade. NAo havia a 
mínima presteza, porque, Interposta a appellação 
para a j•rnta do paz, grande-era a demora, muito 

_mai<u do quo no prof!(•sso sPguido depois' da 
lei de 3 dtJ l)o~zembr<), visto como as juntas de paz 
sómonte ~inhRm_ logar periodicamente. · 

O ~esmo codrgo detor;niuava que o governo reg11· 
la. ria _sllas reuuiões,conC"rme aslocalidades,dando-ae 
quatro ve:lies por annu, isto é, de tres em.tres mezes. 
nunca m:ns do que d<J:(e vezes, isto é, mllnsalmente; 
mas- bem se vê que este. rnaximo era. pua os grandes· 
termos, no gerallimitllva~so á raunilo du ,untas do 
paz á quatro vezes poraono, de tresem troa mezes, A 
a ppellação interposta dit decisão dosjuizet de· paz era 
suspeOSlVII; • causa Oca v a para ser julg td.t e•u·Junta 
;t-J paz, que se reunia de tres cm tres mezes em re
g1·a ; perante esta junta de p11z. guo devia funccionar 
110r tlltll dius consec:utivos, tiollam de comparecrr 
todos os autores, réos e testemunhas de cada pro
ces•o; i1•m esperar o julgamento, que não podia .ser 
mar<~ado ao certo cem antecedencia, por oito dia1 
R·<S cabeç<~H d,oll ltlrmos, onde oa proceasos o11sim dee
Lilut<Jos Je uma escripluração ner.essaria, visto que 
niio continham o dQpi'Ímento d1111 testemunhas ouvi· 
<J11s pelo juiz de paz, em tempo que tinham a memo 
ria fl'esca, e pud<am depôr com ponfeito Cllaheci• 
111eató, para serew jull(ados pelas juntas de paz de· 
·viaro ser renovados. 

O SR.. Z4CAIUAS : - O cod1go nio diz isto ••• 

0 SR.. MINISTRO DA IUS J IÇA ; -0 eltabelecia, e 
uisto meswo sn fundam os que fazem sobresabir a 
di~u!on~a eutre tal processo e o qae denominam in-
'~ulsltonul. , 

O SR.. ZACAilBS dá uui apnrte. 

0 Sa. MINISTRI) DA IUSTI9~ : -· Rolão não ha dif• 
fon.'DÇrl ; ó o mesrno inquisuori~l ..• O dito das tes
<wn~tnhas que no primeim período dêvia s{lr .tomado, 
,, ··r escript > par;t ott<i'na memoria, Dã!l e era, flcav-. 
p:tra ser repetido, .voc:~lmente, e podia ~or de boa fé 
ahol'aclo pela 'estemunha, portJUtl a gente &·ude, quo 
serve de testemunha, no fim de um praso póde 

' 

• 
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mesmo de boa Cé ter perdido a. Jeml.rlinç~ de con 
diçõês, de circumetancias especiaee, de f~tcto!l, q•re 
p •r• lerem ee.hrecidd& e jqlgaáos preci~lm.Ber do· 
clarados mioucioBBmentt'._ E t'mbem podia .a conte 
cer q.un a!' mesmas testemunhas . f1ltassem ou por 
ml)rte ou por. ausencia; e ern todo caso que de boR 
ou má ré aduheras1em os seus prim~iros·deft"imen-
tps, que náo foram rosiatrados. . . 

O Sa. Z.íC.\RIÀS:- Os depoimentos escreviam SIJ, 

o Sa. lllNIBTRO o.\ ,JUsiri;.í:-Não se escrev.iam: 
tive ·outra prllt1ca que S. F'x. nilo te~e; Cui magiatra· 
do por alguos annos, e'sei. que não se escrovi11m ... 

O SR. Z4c.uuu:-EscreYiam-se. 

O SK. Z4CARus :-Nio 'disse· isto;· 
o sa. auNISTI\o ilúüsrlcA:- Bem .vê q'ue oão·.êeél~ 

mirav"l ~cmelhaote doutrina,· e a repe,He o sya.&I!JDa . 
d·• projecto segundo o qual a policia não det'e JUl
ga~•. e menos punir; cumpre-lhe aus;iliaa· a justiça, 
pcecnve•·· pre\l:iuir quanto Cor pos~ivel a &tentados-_ 
em tod<i c .• so, prestar .r•rompto auxilio áquelle que 
(~r Vit_:tima de qualquer altontado; mas julgar~ pU• 
Olr, nau. · · 

l'or•JUO, r•arguntoll S. Ex., o juiz de paz tom ju· 
rislliccão no civ~l até o julgamento d., 1008000 e · 
nào térá juri•dicçilo criminal para julgnr. qs r.rime,s 
do 11rt. 12 § 7• do codigo ? Senhores, a ·.necess.idJd8 
determinou que aos juizes dtJ IJIIZ se conferis1e ena 
jurisdicção para decislo dessas pequena• dPmandas; 

O· Sa. •nnsrfto DA IUSTIÇA; -E tanto assim .era que não era possível que podassem ser decidilla'~ p_el• 
que foi necessarlo •.eguir outra ordem, e~tabelecen· autoridade ju.Jiciartll, na· fórm.a com.mu.m_: d.e ·qu•!
do-se a regra de se· tomar por escripto 011 depoimen- quer processo per'I!Jte a autondade JUCÜI!llrJa·p•Jh• 
tos,. constituir se o processo como uo presente silo. naria. · E' evidente, ·lt•r•hor~s. q••e ·por pf.quena·a 
todos elles escriptos, c~m tll~os os e.~tJI~ecim~ntos, quantias não era- po~sive;que a parte J·o•tes~e !r á 
para que podf'Ss!'m sub1r·do JUry da I• m~tan'?ll~ por cabeça do termo pleiLea r perante o juiz, se~do que os 
ap~lação, ao JUiz que faz partes da ·2•, o JUIZ de gastos, as despezas iudi•pensaveis para isto por vía 
dlf8ltO. · · de regra,iriam muitas vezes ·aJém d.O v dor do objecto 

o· que havia, portanto, pelo codigo do processo d;.demanda. Portanto, se as paJJes não tivessem _outrq 
era uma detf-rminaçAo ou methodo de proc:edimen~o meio pa1·a decisão das pequeua!l' demandas, o ordi~ 
quanto. a es11es erimea, que, em verdade, nao consh· rwrio constituiria uma ·Vt!rli11deira- burlél, negação 
tuia acquisiçiio de valor ~~~ coustt q~e se pod~sse d!l justiça ; ti mauiCestt> para que podasse haver de
conservar e observar. Ass1m, no reg1men d.t le1 de cisã•i r1.1s pequenas c'usás, era mister que se pro
Sde Ue:tAmbro,quo aliás nãJ·tiherouexplicitamente r.•orcion;~sse um nlf'iG pr.,tico que podesse·ser pro
esse proces!O, a necassidlde prl!tica obngou a pres- ·clHado, adequado. Ora

1
esta decisão pelo juiz de paz, 

cindir •1ell~; o pr~ce~so Coi e~crJpto co_mpletame!•l!!, pelo homem bom da ecalid.,de, .era nr>turdmonte 
e· ad aaaim )'l•der1a subir por. appella.;ao para" JUIZ que occorria e que Coi adoptada. . 
de direito. · · · . Mn~. dis~e o nobre senador, á·m~is difficil jul!:l'ar 

Onde eet6, pois, o desvirtu1mento. a perYersão, no cível que no crime. Nilo .. sei se. é mai~'difficil 
na pbrue de S. Ex .• dessa grande acqui~içli,o do pro- julgH no civel que uo crime; os nobres senajores 
c'ol.'ap, peiiT qual os juizes de paz julgavam, e .de!Jois peln doutrina que profllssam e sutlttmum, '.é ·certo, 
iam.para as juntas de paz, dando-•e o caso d~ haver facilitam muito o julgam~>nto criminal;. dito como 
deloog.1 de·largos mE>zes, o que o mesmo codrgo au- tão· facil que deve 11Pr proferid' de um11 ~ó ve~, o 
torisava 't Porqu3oto, qualqutJr d11s 1•artes 11ccusador não m·lis reconsi.lerado, de modo que qualquer JUr;r 
ou accusado, mandando nm documHntp em que alle· .1ue· fôr sorte:•llo·, censtituido juiz na questõo ma1s 
gasse molcstia ou qualquer impedimen.to, llc~va o grave. deve d·•ddir sem v a1·pe!lo, nem· aggrav~. sem 
•eu processo reserudo para outra retarnão da ~unta a minim.l reconsideração: sómente aamiUem que 
dH paz, rtahi a tres meze~. e a~s~m se procrast1n1va hHjll um11 especie de appellação unic~. ess•L eiJpecie 
mUito os processo•; repetul· se o mcommodo du tPS· de appell.çii, ror null•dadea substanciaes das for
temunhu que vinh11rn e demoravam·se p!Jr largo malhlades do processo, sõmento paNo caso do ráo 
tempo n~ts calleças·dos termos, porq~e a JUnta <le ser condemnado e servir-se disto para se Cur&ar ao 
paz durava .por oito di.os, e não se podu contar ce• to cumprimento da pena: quanto a tudo ma iii &IJ&on· 
o dia do julgamento do processo. · dem que o jidgamento é 'tão facil que é mesmo para 

VoJt .. u S. Ex. !Is autoridades locaes; disse: cl'or- ser prorerido, não admittindo nem a suspeita. de IJUB 
que, com &ami!Phll ioc,oh~re.nc~a, poF este proj~cto possa haver erro 1 • 
IA dll "o juiz de paz a JllrJidlcçao de JU)fJar 00 clvel Eu não ponso do mesmo modo: entendi,. qne o . 
até lOOS. julgamento mais difficil, e se lhe nega a julgamento no crime pnr sua natureza ~eve ~er con · 
jurisdíc ão criminal de julgar oll processos po uado á nutoridl•de mais cap11z de preparar o pro-
liciaes? » . . . . cesso,.de procurar todos os esclarecimen.tos, pro· . Ora em r··lação ao nobre senAdor Já era para . · d . - .. 
obser;ar a contradicçllo em que Cd~iu, p~r9ue em 2• porc•onrtr to os os mc1os, par.~ que .nao aoura a 
discus•ão S. Ex. fall• .. u na !lUa pohcJtt PUO?ltl_va: asse- ~'à'::i~~~::d:. a justiÇII seja com toda regularidade 
varou· que era da com potencia da propr1a mdole d• 
poJi.,i~ julsar e punir O!! cr~mea da par~e ~·_do ce
digo criminal. S. l!x .• pots, professava p~mCipl~s quE> 
det•~rminuiam muito além do que o proJecto d1spõe. 
isto é que· c.; bia P· autoridade· policial não só pro. 
cessar: como ainda julgar os processos que ellc 
chama de· policia pun1tíva. 

Ora, muitas vezt'S tenh•l dito que esse julgAmento 
não podia, até de conformid3de com a constíluiçiio, 
~er senão da ex.Jusíva ccla•petencia da autoridade 
judiciaria, que dando todas 11s garantias e sendo a 
mais capaz possí•el, é a axclusí9a competente se
gundo o projecto. 
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· O nobre se~a~or pela Babia, o. Sr, Nabu~o. con
demnou 01 trtbunaea do commercio que elle mesmo 
ereua, porque óelles ruacciona•a em menor numoro 
um ehimen&O .que .Dlo era juiz Yi&aliclo . .". ·.· 

' o Sa. NABUCO :-Em numero igual. 

0 SR. IIIKISTII.O 04 .ICJSTIÇ.\ :-Em menor numero 
visto que o PJ.'61ifiente, qutt tem o oroto de dt'sempate' 
é autoridad~ judiciari •· O nobre sanador censuroÚ 
a organlução dos. tribunae• dG commercio, J•ONUt' 
nelles concorrem ·Julll"dores que n11o são perpetuos 
Antrt"tanto P•ra 011 JUlg.tm~>ntos eriá:unaes em pN· 
cessos:qul? muitas orezes .•e r:eproduzem, e em que se 
JI;Õtle appbc .. r. a pena 11te. 1e1s mezes de prisau. pres
cmde da mesma ~~:arantaa, deHco>nh<>ee-se a meilmH 
ieterminação constitucional, não ha a mesma razão 
valt08llaima, que em ver 1ade é _para pasmar queo 
alauem aeixn ife reeonbeoor a proce lencia. E, se 
alaores, o omcio de julgar é negocio tão comeainho, 
que estej•t .ao atcan•::tt de qualquer' Não requer es5a 
eompetencn, quA só pó Je ser filha de uma capaci 
da•te be•o determinada e reconbectda 'P E porque os 
juizes de paz,. &lhos daa urnas, se recommend11m 
~ela popularidade, tudo mere..:em dos nobres sena-

. ilores, t ·em nec;oasariarnente o suppletorio da -capl• 
cidade, que lbes falta! _ -
~ Em que paiz oa nobres senadores, priõcipalmente 
o que acaba de orar, (o Sr Nabuc •) que tantas vezes 
faz appello para as legislações estrangeiras, par" 

. 11quillo que está organisado em pnizes em circum 
stancias tao diversas, ba eesa orgauisação como a 
nossa do -juiz d~.paz 'l Não são lá aquelles qtte ex· 
ercem a m-sma attribuiçào qu~ os nubres senadores 
querem coo ferir aos juizes de paz, escolhidos discre· 
tamente. porque teem todas as c .. n lições de pode 
rem exercer eatidator.amente &aes atlr1buições? 

o Sll.. NABuce: -E' uma' nomeação pro ;ormultJ, 
lli.o indicadu» pelas influencias da localiiiadt~. 

0 Sa. IIINISTII.O DA IUSTIÇ4-: - Lá ba juizes de 
paz epbemeros como os nossos 'l Não ba em paiz' 
nenhum do mundo. E então tratando ae de ju.ga
mento. julaamel)to importante no crime, devemos 
prescindir !los verdadeuoa magistrados, das autori 
dades judic1ariaa, as unicas competentes, com todu 
u condições de capa ~idade 'P ' _ 

E r .. ua-se em flXtremar. o julgamento da policia 
pela r11zão fundamental de entre~rar exclus,va.nt.nte 
ás autoridaues judicia riu G jlilgam~:~nto que não deve 
pertencer nem á p.:~lida, nem a qualquer outra au·· 
toridade, que 11ão tenha a mesma capacidal!t', que 
não possa ter a ·mesma competencia, tanto mb is que 
os juizes de paz são autoridades policiaes tambem 'PI 

Prisão prevt'ntiva. A prisão preventiva, Sr. pre-
. sidente, e sempre um dos pontos em que os nobre

senadore" insistem. e insist<>.m, perdoem-me SS. EEx , 
«'..Om orerdadeira declamação, declinando elles d& 
questão emquanto,me arguem que não encaro no 
ponto para q•re assestam a sua b1teria. O ataque 
que fazem é que declina, e não attende, se!JUIIdo a 
natureza do processo, á neceiSidade que hav1a dessa 
parte complementar,som a qual dar se-hia a lacuna 
que accusam os nobres sooaliores. 

4 

Senhores, pelo systema do codigo do -proCIIIJIO, 
pelo da _lei de. 3 de -Dezembre, e me1mo pel·1 p·ro
Je~to como veto da ~amara dos d&JIUtados, em ettlla 
1ocilidade .bavia uma autoridade cumpeteote para a 
fprmaçAo d' culpa; na mi'llm11 fregueila,.e mesmo 
6m uma só rreguezia, havia mais de urea. autoridade 
c~m{ltltente. para a formaçto da culpa, I(Uando buta 
•hstrJetos dtversos com subdelegados.-Orll, a compe
tench da autoridade p.1ra form~>r. a culpa; segundo 
a disposição d~ léi de 3 de Dezembro, como ~ra 
tambem do eodtgo do processo, tend·l COJDpetelicia 
e o dev-er de processar e até de mandar prender 
•1uaodo fosse necessario'o indiciado de crime inaflan:.. 
çavel, eraJJma providencia que havia por. ·toda a 
parto ()ara prover a esse serviço importantisaimo da 
!ldminutraçãoda jiutiça. Hoje. pelo ay:atema do pro
Jecto emenaado,concentra-se a competen.:id da ·auto
ridade rorm11dora da culpa no juiz muni~ipal,.que 
reside na cabeçot do termo, tendo por auxiliares aeus 
sup,,Jen&es, que podem residir, ou deixar·de residir 
nessas localid.tdos, em que ha sem_.,re uma autori· 
,Jado policial, qu'3_- deixa 11e ter C<lm peteocia para a 
formação d.e culpa. _ . ·.- . . 

Ora senhGres, se os nobres senado>.res reconhecem 
a necessidade da prisão preventiva, se tantas Yeies.o 
Lee~ de_clara do, para qu~ haja regular a~ministraçio 
•Ja JUStlça na part~ Cflmlnal, se a pnsão deve ser 
de o1·dem da nutor1d •de formadora da culpa, que, 
segundo o projectiJ, é a nnica, que tem compt'tencia 
pua ordenar a prisão preventiva; e ie essa autori
d~tde reside em .um ponto determinado, . e eir.:um
scripto, como quereis que e lia tenha .-- acção nece•sa
ria para a regular administração da justtÇ!I por toda 
parte? Enltou o nobre senaàor. o prc•jecto sem · at
tender. que o projecto, .:omo veio da camara-dos de• 
putados,· ligava-se a uma ordPm •1e.eouaas diversa, 
porque as autorid1dea policiaea por tod1 a p81te re
sjd ntes. eram competentes para a formação da culpa 
e por conseguinte'para ordenar a prisão prov(·Rtiora; 
_IJ!a~ ~oje, concentrada, como _eatá, a autor_Uade ju
dtctarJ3 em um ponto dado, nao póde ter· ella a~ o 
eomcaz para determinar immediatamente IIS·prisoes 
necessarias em quaesquer cmtros Jogares. ' . 

Já me concedem os nobres s.nadores: « Passe a 
vo-sa requisição, seja por eHcripto, ou pelo telegra
pho.• Jáaqut ~«lo telegrapbo é um reronheclmento; 
hontem não o fez o nobr-e senador, visto que dizia : 
111 A req•lisição é um m:10dado com formul'l diveru, 
mas é :~empre um m~njado. » Mas pel..J &ele;rapbo 
seguramente S. Ex. Dli.O podia admittir que se guar
dasse-esse systema de mandado: pelo telegrapho é 
cuusa muito diversa, porque o mandarto tem ror~ 
mula precisa, tem 11 usignatura es:.encíol, do juiz, 
tum a designação du réo, tem· a determinaçio e for
mulas esstlnCades, que caracterisam o mandado, 
'assim como caracteris:lm a fleprecat3 ; mas pelo te
legrapbo é espe.::ie diverss, e importa o reconheci
mento de que se devia d11r maior extensão ao_ pro· . 
jacto da camara dus deputados. Agora pergun:.o: 
que razão ha para ·exigir-se como exigem os no
bres sf:'Dad'lres que .vá a requisição A til I ·e dc>&ermi· 
nada auloridade ? O nobre aouador até quer ·que 
esta au,oridade suja da mesma especie que a requuti
tante, a unica competente· para a formaçãu.da culpa, 

' -
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e estranha g:ue 8e este11d.t á autoridade policial, e 
aos.juizes de paz, que-não teem c<Jmpetencia de for 
mar a culpa, a requisição par.a 11 .rrísã" do réo I 
Ora, senhores, é escusado demonstrCir 1uc isso é 
inadmassivel. · 

- :\~o se trata do apHe~tar um system11 para im-
punlddde, porque é a ul&1ma palavra que se deduz 
do tystema preconisado. pelus nobres senadores ·em 
relaçlo ás ctrcuiDs&a.nci.•s do paiz. . · 

O. aenado em soa sabedor iÃ ~e~uramonte tl'm 
por essencial que esta lei seja a mais conforme, e 
adaptad.a para o serviço da regular administraçã1.• 
da JUSIIÇol, para que tanto se protPja a innocerrc_la. 
como .. se· reprima o crime_ e· .Hvro u· sucieda le de 

· at&entados, está- visto, Sr; presidente, que por e~ta 
Jei . .-a li~tor~dado cumpelt!nte deve ter a acção noces· 
~ana .e Jn.J1spensavel para cumprir aeu dever; e no 
assumpto de que se trata deve ter essa ac.;iio para 
CUJé p«?_r tod~ a p:tr&e:· p(Js~a ordenar, e c-msegu1r 
as pr~.ooea q_ue necessarus seJam; e pois não podendo 
ell4. req_!Jiaahr directa e si:1gularme 1te á tal auto ri·· 
dade,. visto que o 11~11 _neste paiz de f;scil sahi:1a, 
que por &tlda' a . parte se dilata, Cran•JUeandv mil 
1neios de Ju:~a póde promptam~ntA-seguir para ur11 
ponto, ou aeguir p. fd outro. porque obstar que em 
to .. Ja a p..rle onde · fór encontrado e reconh.,cido, 
aen1o .notoria á iJr·lem do au.t prisão, Pll_s posll4 ter 
logu com as condições qu • determina· o 11rtigo? · 

Quando a autodda•te ~wlicial, ou o juiz de paz 
pre••de porque é nntorio que nquelle réo os tá &UJCÍ • 
to a .um 11landad·J de prisáll ex-pedido, e.só o prende 
com a condiçãn de immediatamente remet&el-o á 
autori·:Jade .judici-•ria cnmpeteote, oão·ha uma res
·lri~çAo tal q11e e1'ite o·abu~o? Pois l!e o prefó é im 
med1at11mBnte rRmetti.Jo á.autoridade competente, 
o que se segue? Ou que ella o tinha. ordenado, e 
por lUa dl:lterminação Côra executad~ a p:isão e o 

·aerviço se Cez regularm~nte, ou, se houve um abu~o. 
este abuso é immcdit. tamente repara lo, e respous.1· 
balisada. a autoridade que abusou;. esu autoridade 
competente para form~çiio fia culpa tambem tAm 
por dever de seu c~rg.) promover-a respoosabili<l;~do 

· d.tql,lelle que abusoil, e abusou, s<>rviudo·se falsa
mente de 11eu n()me, pre&ext .ndo um acto que nllo foi 
expedi ln. A autoridade judiciaria, quand., não fôr 

ducentB; centou-nos O CisO tle ter•M dlldO Um pro. 
cosaa _uest • Côrte em que f,,f pronuneiado um tr&ular 
por9ue !'m um •: ~saca de criado do peço contl8l'YáTa· 
botoes c·•m · aa inici11es P. I. e t•l outr., fora pro· 
nu.nci~do, porqtJe doba ua sua aai.J o retrl&o do 
pr1me1ro Imperador do Brasil. D11qui 'deduziu S. F.z. 
ar~o~!lme';lto pnra ~emonatrar a }run!idade da. prido 
arbura~Iil, das pronn~c•.as arbatr.•n••' CIU" deYiani 
dd9rmanar ·a conces•ao do habea1 CrJrp~• em larga 
e4cala,. sem a restrlcçãoda pronuncia. S. Ex ;.p..-.:. 
senta ndn estes. Cactoa, o que "Dl Yerdade •o-fundo 
demonstrou. f~l aquillo que era feitura daa autorida
des · precomaailas . pelo nollre a.eoador, c • juizea.de 
pa~. lln~Ao a.qtori~ados ~ma juriadicÇio de·foraiar ~ 
culpa; PilO ft~Uos not vers •• , . · ·: · 

O ~a. PoliPEu:-D.t subuelag.tdoa fa~m .peio~ •· > 

o Sa. IIJ!f~&'l'RO DA JIIS'l'JÇA:..;. Por isso tterxiai dtJ 
Cormu cu I pa •.• alo féitos uota"eia que só no tempo 
da compt•&enci:l dos-juizes de pnz podlam· JOedar. 
· S_enbo:es; att'!'ndei ·que, ..11eg~ndo. o aystema ;do 
e_rc•Jecto_, ~ autor1.dade Cor111~dora da_ culp, é Jlão 16_ o 
mesmo JUIZ municipal por"' ou auxiliado pelos MUI 
sup1.1len~es, que do tambem· escÕltlidos e ·reves&ldoi 
da jurisdieção municipal para exerCI:lreJD' em .Com• 
plet•• como &:Jbsti&utoP,- porém que ·ainda ê ·o· con- · 
~rmad~r •. o julgftd~r da. J?~nuacia, que a fai·elltJc~ 
t.avll, o JUIZ de dtren~t, o JU1Z perpetuo. . . . · 

E, ag r."• at•enda-se que com este ays~ma d.e 
proc>lss,,, sendo assim executado, ·sen1o a· auton• 
d •de form•dora da culpa que der·ide dellc :crmioaa· 
temente o juiz do dirtfto, a autoridadc'judiélariÍI 

a propria que dova Jogo rosponsabiliSJr. tArn obri 
gaçllo, ·segundo a I ai. de rametter os documentos.
provocll r a resílons·abilrdade perante r qul:l fvr com· 
petente. · . 

E ap:ora perguntarei aos nobres senadores qrB 
falem t rntss eH u~ões dos system~s ado .rados nos 
p.1izes mais cu't'Js, o das formas as m~ill livres: orn 
que paiz, na Jnglat~ru, n r· l<'ra.IÇ-l 1 ou en.. quai<JUt:lr 
outra parto d• EurHpa, a autorida•:lo poli :hl •lt>nor1 
de ter cumpetencia p •ra fazer a pris:Jo ::le um rtio 
notorio de ::rima ioal1ança.v11l? Q•Ja n:lo d··b:·nJ dA 
ter competenoia o acçàn livre na Inglaterra? E aqui 
no Brasil, nas circumstancias noloriltS deste paiz, ó 
qr1e dt:!vemos pêar, mingoar, · nullific•r a acção da 
autoridade, e quando se ostrbeler:e u:m system•• pro
tector não só coro to.las as restricçõ1s, mas com 
tod11s as g.•rarJtias quo ha mister·? 

coro tó•ta . .; as condições de capacidade; como H ~
derá recei11r (aclOB desta orJt>m. d11s pronuuci~a d·e. 
cre'fidas pela riJicula circumslanCla de botó81 AO• . 
tig .. s conservados em uma casaca, ou de um. retrdtO -
do fundador d·-. lmp .. rio em- um11 sala'! K, seobore•, 
a cogitarmos hypotbeses, que de't'o qu;,lificar de 
absurd11s; suppoodo que verdadeiras autori•J.ides · 
judici.trias, com todas as coodi_çõea. que dl'vem· ter 
par11 _pode.em 1111r. autoridades judi•1iari•a, com a 
ver.tadeira responsabi'Uade que lhes. po .• il, .f,o•a•m 
praLic11r acws de tal orJem, en&ão· não . h•• lei, não 
ha system~ possível, porque ~ontra tÜdo ;bnerá 
abuso- tão manifestos, táo .tl~grantes, como 81181 
que se ap.>ntar~m. ' . . : .· 

Mas, Sr.-presidente, em relação ao ha!.ea .. ..;corput, 
que foi o p•mto para que trouxe o noltre 18Dador a 
lembrança dessas. processos ridículos, :f:itura ·de 
Juizes de paz, o que aómente por juizes destiluidos. -
de l••da a capacidade, de toda a responsJbi!idade.po· 
diatn ser feitos, e. que niaguem. J•óde esperar nem 
suppor qu<J dos deto;,rminados-juizes, unico:t. comee· 
t'lnt•ul para a formação da cul. a, so posea receaar 
_processos semelh 1-1tes,... · 

E o q"e O(l(IUZ o nobre senador? Contou-nos um 
~as?, CUJa m•;ralida.Je é bem divers11, e C1)ntrapro-

o Sa. Z4C•RIAS:-Eiemplo, o juiz mÚnieip31 de 
Santos. Fazem horro•e.s por abi. · .. 

. 0 Sn IIIINISTRI) DA J'USTIÇA :-Ja tenho dato 8 direi 
o que é ver·da·Je; o habeaa cllrpua não ó senão uma 
garuntia par11 scabar o vex-1me da prisão illeeal. 
Não se trata de processo injustn, do apl'eCiar a injus
tiça da prisão; porque iufdizm,..nte tal réo póde ser 
condemna•1o tleftnitivament" com· injustrr;->, n não ó 
dado investigar llisso, visto que todos os tram~tea -fo-
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r1m tranjlpoatos, n sentença passou em caso julgado. 
1.'em por fim o :meiD do habcn,~ C·Jrpus ac·•bar·com o 
constrangimet•&o, filho da illegahdad • da prisão. 
Ora,· a pronuncia proferida por ailtoridado compa· 
tente àrreda a tltegalidade da prisiio •. embora a pro· 
nuncia profel'ida por autoridade cnmp.·tente não g.l· 
ranta sempre a juotiÇII da prisii.n; ~as plra CJrrigil·ll 
ha outros re;ursos; outras investigações são neces
!larias para bso, e não a repentina conccssiiv de 
haluas corptu que só pode facultar·se , quem· 
do a illegálidad., é mllntCesta, como no ca~o de 
carcere privado, de •. buso de arbitraria violen.oia 
fo!itA em qu.dquer, etc., sem que haja ·processo com 
patente, sem q11e h8j<1 procedtmeuto legitimo que ex 
plique, justifttJue ou ao menos possa fazer presumir 
a prisão como regular, possa determinar-lhe essa 
presumpçii.ojuris te jure. Ora, o ju•gamento da pro 
nuncia · decretada J•ela autori i ado competente é 
bastante para ar edar à illegrtlidade, E! .excluo 6 
applicaCão dJ ordem de habeas corpus que repenti
mamente é concedid11 ; e neste t·aso viria perturbar 
a maréha regular do proseguimento ju•liciorio, 
porque outros sl\o os meios, outros os recursos para 
n reparação das injuetas decisões que· por ventur.1 
tenha proferido· a IIUioridade competente. 

Sr. presidente, já o disse e repito, por·qutl é a 
razllo capital em rnateria desta natureza: t·m um ou 
outro I.'Rso em que por excepção ou figuradas hypo
.thesns que bem .se podem . considerar absurdas, por 
destacattas, e fóra de tud 1 q11anto deve•:!ll pre 
sumir, D3da se póde concluir contra uma ordem 
fundada para a regular adruinistraçllo da justiça: 
como pretender-se quo um juiz superior que_ deve 
aguardar os rec1.1rsos ordiaRri11s, de que tem c.;mpe
toncia par~ conll~cer, vá desdo lo;o pe1turbar aquella 
ordem que a autoridade com~tetente deve seguir na 
formação da culpa, depois da pronuncia para ores-
pectivo julgamento? ~, 

Náo se a 6verte que por este mod 1 arlllamos 
as .autoridade~ superiores de- urn meio excessivo 
o prejudicial, Dilo só de perturbar, como de 
desmorali~ar, ternar impos~ivel n regular admi· 
nistrRção rta justioa ; de modo q11e a substanci~ 
de t.'do o ~en'iço naquillo que e de seu maior 
ater. nce é sacrificada a um' cogitad1 hypothese que 
na maior puto 'dos caso11 se torna imposstvel, qll<~.n
do com o systema de projecto emend11do se con,Hi• 
tue a autoridade competente para a formação d•a 
culpa 11 maia capaz possível, tendo toda respon· 
IBbtlidade e profte~encia e, por consequencia, t rre· 
d11nrto contra a regularidade dos seus actos supposi
ções otli•lsissimas, ein todo o caso excepcionaes, e 
que no entret •nto npes~r de serem excepcionat>s se 
procura dar força bastanto;, para acabar com uma 
organiuçilo a mais conveniente e adaptada para o 
serviço da administração da justiça I 

Ora, isto, senhores, é nãu lltten·ler ao fim serio e 
·grave, importantissimo da administração da justiça 
no Brasil. como sua pritndra necessidade; é ant"s 
proporcionllt" todos os meios p:.ra f,.cilitar a impuni
dad.,, Repito ainda, na mesma Inglaterra, paiz elas· 
sico do h•betJs·c••rpus, não tenho por possivcl que 
se ~oncedessa soltura por habeas-corpus a réos q~'" 
as~tve~sem presos por ordem d;r competente auton· 

dado, que já tivesse Ceita todas as investigações (alio 
digo pro>n.,ncias porque alli nio é o juiz singular 
que pronuncia) e preparado o ·processo que dov.a 
ser suba1ettido ao jury. · : · 

Di;se ainrJa S. Ex : b11 lacuna no J•rojecto, não se 
satisf ,:z a uma- da> ai!lpiraçõos da opposição que é 
quo u tempo dd prisão. preventiva seja- computado, 
diminuído na pena.· De modo quP. ó S; Ex. o proprlo 
q.Je consi 1eril a bypothofe de um11 justiftl'ada r·rtsiio 
preventiva visto ter sido o preso eft'>lctivamente 
r.undemnado; o entret•nto dev_e ter o privilegio •.da 
reduzir-se O temt~u ·d;r SUa prbão, porqúe foi preso 
preYentivaiJrente! . · . - ' ' 

Sr. preside :atA, não ,vejo para iseo razão alguma:: 
em rt'gra nAo é a todo réo computado o tempo·da 
prisão que foi necessaria par.• a. instrucção do. pro~. 
cesso, até o julgamento; dóra ute por demais 
sendo condemnadn devo aoft'rer a pena de prisão: 
o legislador do codigo .crimin,•l, assentando nas pe
n.•s a medida t11r irpposição an&eviu e calculou que 
algum tempo estaria ello pr~so para a formacão da 
culpa, isto Q, uma cousa inherente •. E, !lt'nhÕres, a 
p~nuliJade que adoptou a n'-'IISil lei cr-iminal nlo é 
.tamanna que realinllnte se d~va Cazer t'educção, que 
a oo&Bl le1 nunca determinou, e nem ha razão para 
que agora o determino; e não ilescubro motivo al
gum ~eleva o te para que a favor dos que foram presos 
antes o a pronuncia se faça uma conet>ssão· que no 
gcr;.l não se raz aos outros, aiud • nas circumstanciéiS 
11S mais deploraveis pelo accres•·tdo \'OXIlm.,. de pro· 
longada iletençào á espera do julgamento; Bast:~ 
apontar para a demora das reuniões do jury, quo·uo 
goraldos tl'rmos só se reune de seis em seis mezes em 
sessão; o J.lara o •1ue pr.•tir.amente se dá, ain.fa nesta 
capitaldo Imperio, onde.as cousas devinmcorrer do 
melhor modo possivel. Aqui. como fiz menção no 
meu relato rio, por via •: e .regra os ré os presoi pro
nuoclll•ios para chegar ao JUlgemento esperavam de, 
pois de prtlltunciatloa, presus, termo médio, o praso da 
dez me:r.es e dillt I Tal era o abuso que havia •. •o quttl 
procurei pôr termo, expedindo o decreto êm que siio 
ordenadas mensalmente as sessões ord.inar••s · do 
jury nesta capital, o extraordinariamente cm dupli
cata por ambas as varas do juizarlo 'de 1ireito, até 
se pOr em dia o julgam~nto, porq>ianto ao-encerra~
se umB d11s ses~ões do ~ury havia o numt•ro cre~Cl
do de 99 réos pronun~tados que ficuaJn na r.adêa a 
espera do julgamento, sem fallar em muitos aflan· 
çados que ha annos deixaram de ser julgu.dos I 

Ora, 11e quanto HOH outNS quo por tod11 a parte es
peram. seu; julgameJJtus nus. diver;os termos do 
lm~erto, onde sómento; por vta de· n•gra, duas ses
sões •lo jury são celebradas. e o nobre ~enadur ·o 
Sr. Zacarias, que houtem f,,llou. d1sse que er.im 
bastantes pnra a expedição dos negocias criminaes; 
se quanto a estes que t'SpE~ram por mezes, porque a 
sessão pcriodica é 1!c seis enrseis mezes;nilo se faz re
ducção, porque r<:r.ão ha de merecer tJntoa clüsse dos 
seus mimosos, prosos por ordem· da ft·Uloridade, 
autes da formuçito da culpa, embora depois rossem 
condemnadoa e se verificasse a sua cdmiualidude? 
Não lhe descubro rozão. 

Estr3nhou o nobre senador que eu em xefer.encia 
á debatit1n appellaçio do art. 19 de que o nobre !!e· 

, 
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Dador 'o' Sr: Nabuco) que, .boje tomou 11. palavra ,SÓ!"'. or&-apislüdo o.&rib'lnal de .ppell.çi9 (GOW-' of 
unlo tratou, '(e eU tereiacc.slAo de rosponJer-lhe) !apl'tI"'\pu8 ('ullhecer e resolver. ,_. qu~,i .. _ 
... trlu .. h~u S. Ex. que elA apre8e.'?tIJSSII como arlu- i !,~rtaDte. de direita, quelbe Coalem dél •. ·rida,: pelo 
mento que ne.tll ",asl.por 00caSl80 d .. ,discu'MO da !JUIZ: " . • .. . ' . . .. ' 
lei de 3 de ()ezembro de I&U, em que &iDham88seDto i .11 No que toca 108.lllelol de obviar Ill"coQlequeo-. 
as ,granljes s'ummidades oll.tig81 do p8l'tido liberal, ;clas de uma iDju~ta dIlCisão:dulara. 'lIe,undo o.y,
lIepbumll ,palavra se proCe.usa contra. esta espede 'lema inilez vigente. vignr~m li, seguln&el:regr .. ;,. 
de a(lpeJlação. S. ~lt. .esclamou: a que propo~ito '...... ..5.- O prdido de novo julgameDIO. f'eS. ler 
vem iSlo,'~. Ex. Dem adverti14 ,que o n"bre senador 'ru,ldaIDentado em rt'conbecimpnto ulterior!de. :0o"., 
Pela B~hia,que boje orou tinba declarado que oão 'prova. ·coml.olo que Ó accuI.do nio 'i.ve'I8_'ldo-...,...
aCHita,.. outro CODtraste ou eadrAo, para' af~rir, ai, ,g.igente e livesse emprE',ado IOdo. o. meio., 10 seu· 
iiJéas aooiUlvei8 pJo lado hberal quaDto ao pro- ·alcilnr.e para apr.(·seDtal-. antp8. No.te .me.lmo;CllIO 
jeclo dareJ .. rma. senão o progratumllllbe.-"I e o que o IIccusador é ,hmbem /ltlwl&tldo pela sua par&e .• ,Io,.;, 
S8 tinhil prMeridu no parlamento na di'cuesão da mlllar um igúal p"'dIJo. demoD.&rando que O.lcesU
lei.de 3 de Dezembro, Vinho, porUllJto, muito /I pro' sado inju~l/lmellte impedIU ou oblltou o compareci
p~sitodilÇer que CODtra .esta espêcie deappellaçiio mtllllo das te;;;temunbl8 da accu8 .• çiO.Ouf{UIl"or, 
010 h"uve voz que nesta c.'sa.so lovan&8sse, o n"st,. meios fraudulenrosalcHolt0U o fJt'rrtlice de'Dlo"cul.' 
casa tioham a.lento 08 Paula Souza. VorgLleir09. pabílidade. Cbilly crlmi •. ~'~1D pago 657. Quio&o ,li.,. 
Alva8 Oranco, o oulros dislinclos Iiberaes. . pOTe arl. 9.) Veja se A:IIUermeyor § 29 que-traheloa. 

M'I, a S. Ex .; um a!lentado esta especie de ap- "OCUtS('S contra as injustas deci.ões, se'l'undo:o' di
{»eUaçãoo é uma cORLradicção da instituição do jury, roilo ingl .. z, eSCUS81lZ e amolÍClno, pago 806,d.' ie
e a~é um a&&enlaJo contra.u conrlituiçiiO do Impe/'ill 'CeriiJa obra traduzida em francez por.Chauflard, edi
~uo 4etermina que o ju.-y Julgue o Cacto. consagrl'u' çãn de 1868. ' . . " . 
lbe a c.~p"cldado,nã~) admiue qU8 ae ponha 11m que~ Eis. o que diz Buéhêre oa sua obra 8·tu4o' PrtJ-, 
tão eeta lua illimilaiJa capacidade I lioo .obre o procedimento e proceno crimi"id . em. 

Sr. pra.i,jeote. v .. mos (tor,parte.. A, consliLui~o: França. (! /"gla.terrtJ. Trallodo do juryinglez dil:: .. 
admittind, o jury, deterlninan::l,olhe a cumpet8ncia .. Se 00 juiz p.~r,'ee cO!ltrario á evidencia .. Q. "eridi"F 
para lulgar do Cacto, n.ão lhe re~nheceu ilSU sobe do jury. p6dl1 f .. zer 110$ jural1,)s.oov.t-t:ltposiçioda , 
I10i. inconwslllvel, e decisão: sempre "em arro; cilusn e convidal·os a mudlJr de deciBiQ Se e.ta Ó· 
entregou á M reguldmentar acompelenle orgauis.'i favoravel ao f.ccu~ador e o.jury ptlr8illte, é 1). juiZ.
ção do jury, comll ft.lsse de mister p ,ra melhor des- obrig"do " proCa,.ir a . abSOlvição, salvo IUI~poDd()
tlmpfnho da turoCa que Ih" é incumbida. De 8UJ niltu· filá fé ou corrupçilo, da par.e de alguns do. jllrados. 
reza. a instituição' du jury nà.o imporUl absoluta Em UlI 0.;80. ~óde sl,l~pender a absolviçlo, 8 r.lerir, 
Cacúldade, inC"llibilidade lllgal.base .. da sobre uma a"Uej,.que manda prn"essar ojwyo' ou o. jur<'ldo •. 
pre8umpção de que BUa decisão é stlmpr~ justa; e li ~u.peiloll. pOl' meio a' a lia i"t. Es!e. proco8so~serue:· 

,mais. regular pussivel, ,c po. tanto s!1P~rlor. a qual as fôrmll8 ordinarias; .se os jurados fio ,j'JIgailo., 
quer corrueçào e censul'o; pel,! coot~an~ d~ s!,a na- culpados de corrupção.' ~nnullll·se o f1ere{j'cl.'e.é o . 
IUrela me8mo, lIela importao.cu.I da J.urls.dlcçao qU,e l ccusado suj -ito a novo jury. ~o c.aso coo'r,rio. 
IbA. é comlnel.id.l. deve ler orgarullaçao I mais fica a abs' lvição defuJitiva. Se'ldo, porém" co.'ra o 
adaptada, a m ... ts conf~r~e.pllr~ CO~t'~spooder at'ste accusado o veredicto que aO'juiz paree'l. contrario, á 
groode fIm., E a COD8tltulçaO ImpliCitamente assIm evidetloia. se fÓr. mantido a des;·eito dllscuhoihções, 
o determina •. emqua.lu IIdQpta ,-,Sla, iOdituiçllo que deverá ser decretada. a p8D1, o o juiz púde .. "este 
é para ser org. nisada -de. modl.l o mais cunve- cseo suspendo r a eltecuçAo da sentença: e ,na· 8ua 
DI.'olo e I·lfzoav.l. Já· 'pelo que toca ~o ,.essoal volta a Lon.Jrcs dA conta da cJusa aos dOle. grandes 
e já 00 que ttnlf'nde ,com, Lud"li uS mOluli iI cor~ juiz8ll,. cornmuoica·lbesas notas tomadas PlL. aU
recUvu' Dece.llarios' p/lra 8eg.urança e acerto dos diellcia: e so estes se CODveocem tambem de ler ~. 

, ,jul,lmentos. NAo cabia em razão' DO conceito, "eredict c90lra/'io á evidencia, (azem um rola todo. 
na, 8~beduria do legislador COD8thuilltll co/!sieie'-.I ao Rei, que coocede perdão au condemnado. J)' • 

o jufY, o conselho de .12 bomeus designados Concluirei estas cit/lçõel co u o,q.JlldlZ na .ua· 
J-Ala sorle templ'esuperlor liO erro, e que suas obra DOB poJe r ,. e ob,iga.9Õt' do. }r':'/', sir Ri· 
cteci~ões em. to lo e qua!quer CdSO fosllem, seul con- cb r' Phillipa: « Não se cODcede novo julgllmento 
truto, nem ao meros admiUissem U/lI appello par. SJnào por m"tivos lão relevllnles, c"mo sojalD os 
o mesmo jury, nom ao menos pudtsse b~vel" em /lllIllejos Cr udu'o"tos da PiIlL!.', que úlcauçou a de
qualquer hypothesOdada, uma quallflle,r c~rrecção I cisão Cavoravel. eOlpregados p/lra com 1.1 Jury,fim:, 
bto nAIl alltrava no pl~nn da constitUIção, Dom de inflUir sobre o seu v,'redice: corJupção do jury, 
entruu no syslema ingl",z. S. Ex. fez gra'Jde exhlbl- 011 d·) algu'ns jura,Jo:;: declllraçào dada sem provas 
ção' de aulores quo cit'Ju: (lU. a·/leu modo, peço li· 011 contra as pruI'as produzidas; ioderDuisllções evi
ceoça para iinoear uma lIutoridade que ~. Ex, ,-eco- JCDtemente desproporcioDlldas com as que a .parle 
IIh~ce pali mais rüspeitllVel nesla mó lerl/l. _ Linba dir~ilO a í,edir, .-. » ' 

O que diz MiLtermoYl,r IÍcel'c.~ das app'~1lIlçoe8 Sr. presidellle, no syslema iogJez ha praticas que 
quo' cllbem dus do::cbões tio jur~ ·ln:.;lez ? -~18 o,qUl1 alli são regrll's que pareceri/lm quasi a bsurdas por 
tl'XIU,hli6C1te diz eUe no seu. IIrralatJo do PI'ocessol excHut .. icllS ('m rlll/lção 1.1 natros paizes, porém ell/lll 
Crimin/ll em Inglaterru». referindo-se á lei que em tt'em SU:IS I'uõe:> de ser. Ha consideravel distincçiio 
1848 Coi adoptada, depois de aproCundadas discus- cnLre os grll/Jdes ('rimes que se incluem dobllixo da 
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deoemioação de /donv e os menores êrlmes mia- sem responsabidade, fica bem decidido e superior á. 
dtmeanoura. Q11anto ao8 crime• de {tlony é msls .toda reclámaçto, oadase 'póde oppôr! O réo· que· rol 
renric&a a diaposiolo da le1 ou coatume ingle1, o 1noocentado por uma decisão do Jur:y nió p'o~er4 ier 
que póde-se dizer é a· mesma cousa; ahi os recursos mais reconhecido crlmilloso, ainda que se ilemon•tre 
são mais diiBceis, ·são ·mais eacassos, e D!l maxima que·coi yicioãa a abaolvíção, q . .1e um cr'meprotege.u 
parta dos ca1o8 se limitam á·s•upenllào da sentença .outro cr1me, q"e um ~rro ou preYarlo:ação· · determ1-
enteodendo·ae o presidente do Jury com o minis- nou e firmou a impunidade contra o mais alto lnte· 
tro do interior· para autoriu1· eltamlóls, etc., em rosse pubhco't I ·B"m se vê que-'isto. é um a~~ürdo. 
ordem a · 1e resolver a graça do accuBado por E agora noto a contradic9lo em qae CaP.ln os no
concesflo régia; portanto, não se. facilitam tanto brea senadora~ com a leg1slação que t ·mos, · ·e·que 
os: recureos como nos l rimes menores; e é be•n nesta parte na o é ·alterada pela rero .. ma p:·oposta; 
da vêr •ue uma· tal distinccão é tod11 ingleza. e vem a·ser que SS. Ell:x conseguindo a.c.bar com 
Talvez de um bdo e .• tendam qúe sendo o clima gra a appallaçào do art. '19, e determinar ·aómente as 
vissimo, que importa pena capital, por isso me!mo, appellações que podem ter. effeito de annallar a' 
para PJ:emplo da sociedade, deve ser o castigo mais decisão do jut·:y quando intérposta1 pelo :Jéo coa:. 
prompte; por outro lado entendem qua o jury com demoado, cortam todo recurso ao mesmo candem-: 
a consciencia formada pela religilo do dt~ver e n~do contra a injusta deci~i~ do jur:y, -porque pela 
respeito ti lei que no geral tanto mora lisa as classes le1 que temoe, quer pelo cod1go do processo, quer 
médias na Inglaterra, em julgamentOs em que cabe pela lei de 3 de Dezembro, que nelta pute nl.o·é 
nppltcar a pena de morte não profere senão um voto alteraaa, a appellação que pode interpOr 11•'pàrte 
sincero e se condemnatorio decidido pela convicçã" condemnada uào é senão a res11eito da falts'-de "for.;, 
firme da e• imioalidade do réo ; e ~ or isso entendt>m m~li!lad. ~s pelo prip~ipio !la null~dade, nunca !"ontra 
que nos crimes maiõres, no julgamento dos crimea a lllJUBtiÇI da dec1sao do Ju•y, nato comu'o tnbunal 
de felon,ea. não se deve dar os mesmos recursos que q11e conhece da appellaçào não tem cóínpetencia 
se dão l(llanto aos cdmes m<mores, de maneira que par~ entrar,j~lgando.o Ca~o. !lO conbecimentfl da in." 
parece banr at~ um contra-senso que em verdade Justtça da dec1são do JUr:y senao na eapec· e do art. '79. 
não é, segundo os costumes daquelle povo. Ora, abolida a E'epecie do art: '19, conservada a ap· 

S. Ex. faz menção de uma esprcie de recur•o da pellaç~o pelo principio de nallida!fe e só com todos 
decisão c••ndemoatolia •to jtuy que disse era a os dltutos para os reos ·condemnados, se estu for
unica qoe se. dava em Inglaterra, mas ha outr11s: mulas tiverem sido guardadas, contra a decisão do 
sempre que for demo.nHrado qu~ o réo usou de fraude jury embora injustbsima, não ha l'l'Curso; de ma
corrompendo as testemunhas da accusação, ou arre- neira que em ultimo resultado o systema dos nobres. 
dando·as para que oito podes&t'm Vlf do pôr, ou usan- senltdores firma a omnipotencia da ducisão do· jnry, 
do de documentos falsos, emflin empregandu fraude sem o maoimo contras&e: aqui1lo que foi talvez 
para soa· defeza, então catJe o appello da decbão mero erro, verdadeira prevaricação; é sempre o dr
que ab1ulve: assim como tambem cabe em..o caso ffe mdn que ha de .ser executado, purque não ha sobre 
demonstrada prevenção dojury ou da parto dellu. a terra quem possa ordenar a revisão de semelhant$ 
Tal já era a organisação do jury inglez aind11 afl.les decisão. 
da. reforma de 1848 que creou o tribunal ou côrte de 1<;. COIJ! que razão o_s !lobr~s se1~adores s~ Gppoem 
sppellação. Pt~çolicença, para demonstraçlio do que a que o JUIZ que pres111u o Jllry, que está mtPuad<) 
expooh • quanto ás 1 speciu de recursos, pua neste de tudo 1ystema do processso, possa denunciar ao 
meu discurso inserir algumls palavras textuaes de trl.bun••l compe1ente que é iDJUStissimll e contra a 
.Mittermeyer e outros autore11. de auteliclsde. endencia ·resultante .~as provas a decislo do jury; e 

Portsnw, a instituição du jury comporta e não que neste caso, o tribunal dtl 2& instancia 'juiz ainda 
po~ia deixn de comportar todas as_ medidas que mais qu~ li Oca de), juiz col~l'~tho, reconbe. eado a pro· 
mall adequadas fossem 11•ra assegurar que s•1a d"c- ced, nc1a da11 razõ•s do JUIZ pres1dente mand"· que 
ci.aão .. fO&!e sempre j.usta. Era impossível. Sr. pre-~ outro jm.y deeidl T Nao é assim. . mantida perfeiu· 
sid~nte, que. tud~ se· sacrificasse _110 principio ab- mente 1. autonomia do jury, não é elle quera decide 
straoto, ao 1deah~mo de que o JUry é 01gão -da afln,l do facto! E será um OS•·andalo ou altentsdo 
s11bedoria nacional, não 1offre contraste; e que de ·i(lôr se em questllo o julgado do jury ,. Em caso n.e· 
conformidade se determinasse que suas dechões !l~um póde ? julgatlo do ju•y ser acolm•d~ de . 
eram o firman q.ue exclue qu~lquer meio de ~e re- \ JnJu~to, o ma1or mal re>ulta p •rlf a sociedade ·d~ ser 
conhecer a justiça ou injustiça dellas; isto não só c(jntrariad•J a sua d.-cbãu ainda qtio inlusta T 
quanto ás condemnações que uiam offender a ~a!te,. ~enhores, nii~ ~a ruiio de especie a g~ma moral, 
singubr aceusada, mas ainda quanto ás absolv1çoes 1 JU.fldlca ou poiUJca que empreste ao JUfY seme
que poderiam ser prejudicio lissimas a toda socie- i lbante i11 t'alllbilidade; o ailnp}es bom sen1o rPCO· 
dada I I nhece a necessidade de que em muitos c:tsoã &E'jam 

O ta, a prior' todo o mundo reconhe~:e ··o coulra , revistas ~~:s suas d1;1cisões, qné era preciso quo um 
senso. Pois se, quanto ao CIVil, nas questões que' segundo JUry corr1gi8SJ as injustiças do p1imeiro 
só entendem com a fuzendn cow interesse~ pecu· I julgado. . · 
niarios são tnnt•>s os meios, tantos os 1 ecurso~,j D1r-se-ha: A respeito dos crimes mais graves, 
instancias diversas, sómente quaudo so trata da 

1 

que entre nós se pód~ chamur de t'elonie. segundo a 
vid,t, liberdade e honra não .se admitte recurso al- denominação ingleza, ha o protesto para novo 
gum?! A'quillo que fui decidido pür um jury, juiz jury; mas, senhores, b fóra da pen• eapito.l e a de 
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galé~ perpetuas, a inCamia que vem, senhores de 
uma condemnação c1:iminal nllo exige todas as s~g••. 
ranças, quer a favor do ac-cusado, quer d~ socieda•1o 
p~~~~. qun, Cvm justiça, sejam juJg11dOS OS procesSON 
~mlDaos; nem . ao menos se ·admi&tirá a reyfsão- do 
JU'Igamento no. caso especial, quando· manifest..t
menteé;injusto o_primeiro julgamento do jury? 

J4 o d1ese e repuo, Sr. presidente; uma reforma 
'desta ordem nã:o se faz senllo por necessidade, em 
attençio á rtoconheclda e reclamada aha convenien
cia de nm melb'oramentu; e esta ne'cessid«de, longe 
de; estar del!'onstrada, todos reconheci'm a 'vantagcmí 
d~ appellaçao. Nilo ha homem do Côro, não b .• juiz, 
nao h1t .11dvogado, nãtJ"ha procurador, não baJJomem 
que tenha experieucio dt~stes negocios que não reco-
nheça por necessaria essa appellação. . 

O Sa. NAuuco:-Só nós e a cainara dos Srs. depu-
ta~~ . . 

O SR .. liUNISTRO D.t .JUSTIÇA:- Pelo que diz respeito 
ao nobro senado•·· por wodo mais solemno e autori
sado já s~ manire~tóu de accor.jo c,,m o que ora sus
to:roto _; uno le.u a 1nesrna f.;rça l.l pl'ocwjencia o quo 
agora expende, cahindo em contradi~:ção, Ninguem 
tem.redamado .••.• 

, O Sa. N4Buco:-Nós,-a camara doa Srs. deputados 
e o Sr. MuriLibn. ,. 
· O Sn. liiiXISTRO DA JUSTIÇol :-Sr. p•·esideotP., con 
u:a 11 app_ell;;_ção do· art. 7~ não ba clamor no paiz, 
nao ha raza .. para que o houve~se, seria até um 
·auentadose se aniquillasse essu me10 tão necessario. 
como mesmo o nobre senador demonstrou, obser
vando que em regra os que eram réo!l nppellaolos 
dcp·o.is de absolvidos no pl'imeiro jury~ quando sub 
metlrdos a.o segundo eram condemnados ; condem
nados ·porque eram criminosos e fJcari~om innoCI:lD-

S•·: Muritiba é autor, decid~a deste prt•jeclo que · 
veJo da camora '? Eu sou o un1co auto r das emead•sl · 

.que a illustr~ commi~silo apresent ... .rao senado cumo 
aprouve ao· -nobre senador o Sr. Zacarias boatem 
asseverar? 

Não, senhor~.... o voto da cam11rli e do sen11d:O é 
exclusivamente dos represent1ntes da nação, não 
_póde ser imposto nem deterrr:fnado pelo mfnistr&. 
Isto em geral: e de lacto o Sr. Muritfba não concor
reu com emcacia para c~te projecto, fallou uma. 
unica vez qa ·camo·ra dos Srs. deputados, e nio :foi 
attendido ein tudo quanto mlnifestou; .vejam-•e· os
annaes. El'te ·projecto é deriv11do priocipalmea~ 
ll proposta que o illustre senador pelas Alagoas 

offeraceu á camara, e tanto qu.e.· a ·proposta o 
acompanhou c:•mo d!>cumento importante a que 
se l1gava. Como. pots, na nobres senartores in· . 
~i-tem em faz;or valer a autoria do Sr. Muritiha ? · 
Creio·,:;oder declarar, Sr. presidente, (e não é entrar 
nas int~nções, menos damnal-as) que o cortceito 'do 
caso manifesta se, i~so é feito para ·crear uma espe
f'io tlo nnt~gonismo, inu~ressandu a di~Jr:idade de um 
sobre membro desta casR muito respollsvel e muito 
•Jigno contra -as _emendas,__como se lhe fosíem 
a!frontos.~s, ou o humilhassem n~ sua obra. 

O SR. NAuuco :-Não g~nhamos nada com isso. 
O SR.-MINISTRO J»A .JUSTIÇA: -E' assim. que tam

bem os uobrtts senadort•a tl~ttram como parte ·plei
teante contra as emendas que a illus&re comm1ssão 
off.,receu e o senado em sua sabedoria aceitou a 
onesma c:.mara düs. Srs. deputados. Pois, eenhores, 
a c11mara dos Srs. deputados tem interesse em. que'o 
~euado não ponba mao temeraria cm sua obra, não a 
melhore? p.,Jo contrario, a cama r.•. dos Srs. depu
tu .• os tem muito patriotismo e muita shbedoria para 
querer e requerer que aquillo que votou-seja VlSto, 
t(wisto e mo-lnorado. quanto fôr possível, porque tal 
6 e empenho p:.triotico d<t · augusta camara dos Srs. 
deputadoR. 

. tados se não houvesse essa lippellação. E agor", 
n.ot~e, senhores, s~ esta especie·é !!ma ameaça irre
Sisllve!, ou e~sa razao de constrangimento e COJiéção 
para que o JUry condemne; o segundo jury está 
folgado,-nlio soffre a mínima coacção que porventur;o 
pos11a derivar-se do receio de ver a sua obra contra
riada pelo juiz do direuo, sabe que ·nã') haverá mais 
appellaçilo desta ordem, não está. sujeito, portanto, 
a ser affrontado, sendo a sua decisão acounada de 
rnjustissima· e null11Jcada por acção da autoridade 

. superior; a h i jufga elle com toda extensão e segu
rança_de que sua decisão é terminante. 
. O · Sa. NABuco:-Falla na sua conscienciã o pres

i gio da relação. 
O Sn. MI,NJSTRO D.\ OJUSTIÇA:-'-Ota, ijustamente o 

nobre senador contraproducente quando deduz um 
facto que, considerado com as circumstancias con
climitantes dá moralidade diversa da que deduziu o 
nobre senador. 

O interesse mesquinho, filho da vaidade ou do ca
pricho qut~ t.tntlls vt•zes do. mina o iod1viduo de qua
lioJades inferrores, uão cabe nos ·sentimentos de 
.,ma augusta coq1oração, eomo é a c;amara dos de· 
pu tu dos do Br~si.I. Não; a camara dos dPputados 
não soffre o m1n1mo desar com q·uaesquer alterações 
que sejam feitas ao projecto que votou; bem como 
o senado ew circumstancias idonticas jám_ ais ·eatra
nhará que em sua sabedoria a·camara dos deputados 
emende qualquer projecto que tenha iniciado. ·se 
..ssim não fosso, ou seria uma inutilidade a. existen
cia das camaras .ou causa permanente de 'recíprocos 
escandalos. · . . · 

Mas os nobres· senadores por mais 'de uma vez 
teem trazido a autorirlade do Sr. Muritiba como se 
fOrà o autor do projecto votado pela camara dos 
Srs .. deputados. Senhores, os nobres senadores teem 
cabido, d'lsculpem-me se me expresso com rude 
franqueza, em estranha ~el inactidao e grande in 
convc~niencia fazendo figurar o ruini~tro como autor 
das decisões das cnsas do corpo legislativo. Pois o 

Sr. presidente, vou seguindo se~;~~ guardar muitA 
or.!em; mnf, emfim, o que me occorre vou oppondo 
ás con&raditas dos nobres oppositores. -

O nobre senador (o Sr. Zacarias) oppoz em relação 
á presidencia do jury pelos desembargadores: cc·Que 
excentricidade-! Desembargadores; homens valetudi
narios juizos de 2• insbncia.a presidirem o jury, 
que é triburllll de I• instoncia, porque a .lei o quali
fica assim l " E trouxe elle a expressão de uma lei 
yua em referencia ao julgamento do jury diz: em 
prim~ira instancia. Senhores, não era a queatão 
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principal a simples denominação de 1• ou 2• instan· 
ela quo devia competir ao tribunal do jury; eu lo~o 
obae"ei que bem podia aer deoomio~do elo prim~ira 
e uhima ínataocfa·; a elle cabe excluuYamento o Jul
~ramento do facto, e a eua ultima decuão é predomí· 
nnte, niio ha instancia superior q~e a reformo. . 

.Notei tambem que havia contrad•eçilo da parte dos. 
nobres senadores ; do oa nobres senadores c;~ue pre· 
tendem quo nlo b~ja appellação 4as ,decuõe~ do 
jury e entretanto dizem quo o J••ry e juaz de 1• IDI· 
uncla: pleiteiam para que alio haja appellaÇão das 
decllõea do jury, e euatentam que o jury e de t• 
instancia e para concluir que um juiz de ~· •nstancia 
nio póde eer presidente do jur·y I I Ora, os nobres 
senadores trazem constantemente por modelo as in11 
tHuíçó!'s doa ouiroa P'!ízea, aín~a ~ r~speUo ~aq~el· 
les, CUJas elro::umstancJall eapec1aes diii~:~rem mteJra
mente das nossas; pois bem, aenbores, em to!los 
esses paizes, qr1aes alo os presidentes do jury? Não 
s!io os juizes mais qualificados? O sorviço especial 
~~ dist~ibuiçiio da justiça no crime encarr~g~do ao 
JUfY aao requer do su.a natur:e7n qu" o JUl:Z qr~o 
preside esto tribunal seJa o ma1s quo h6cado poll~l
vol, tenha o saber da experioacin, o prestigio que ha 
mister á autoridade ·que em tamanha escnla é ex ·r
clda pelo tribunal de que ó presidente, e que elle 
deve orientar com todos 011 esclarer:imentos, deve 
com sabia circumspecção dirigir para que suas de
cisões não sojam fataes contrll u innoconcia ou con
tra a sociedade? Em que ha descrepancia que um 
desembargador presida o jury? Di:z-so: « São ho
mens valetudinarios, são doentes.• , 

Mas senhores, nllo se pódo fixar em regra que uru 
desemtnrgador ó sempre meno:S pn•prio para traba· 
lho activo, ó valotudinario e iocap~oz do esforço do 
presidir o ju•y. Na l~ranço, na halia, na lngl~tterra 
homens venert.veia nté pelo peso dn idado, pela 
autoridade da pessoa, pelo sabor da exporienci~t siio 
01 presidentes do jury; na Françs o na ltlllid não so 
confia·•6 da grande experioncia e do consummado 
saber do provecto magistrado, siio addicionados dous 
adjuntos. Aqui phant!JSÍ~-~e que um jt~iz do ,direítC?, 
moço, alguns no prmc1p1o da carroll'a. e o m.oiS 
capa:z Jlorquo o serviço é asroro e pódo determinar 
longas boràs de tra bolho. . 

Sr. presidente, quando se trata de um serviço 
desta ordem que diz respeito a honra, vida o liber· 
dado dos cidadãos podem haver considerações que 
prevaleçar_n para qu!' não sejl! conftdo este · _serv1ço 
1mportanttss1mo ao JUiz-o mtns capaz, o mats qua
lificado, o mais digno em todo sentido 'l Não ha ex· 
centricidade, ha rtizão' valiosíssima. 

Não se dá a contradicção que notou o nobre sena
dor pelo CearA, o. Sr. PomJleU, oppondo a consider,,
ção secundaria que·eu havia adlluzido, quando asse
vereuer de coberoncia e conformidade quo fosso um 
jui:z de 2" instancia o presidente do jury, sendo o jui:z 
de direito o formador da culpa ; e nisto havia ga
rantia para o réo porque aquelle que. form<:lu a 
culpa, que instruio· o processo, naturalmente .tem 
prevent:.ão a favor do merito o procedencin de sua
obra e é do re~eiar dahi o pendor parn fa:zer correr 
o julgamento no jury de conformidade com o seu 
jui.:zo. manifestado na pronuncia. 

Observava o nobre senador pelo .CearA: •Procede
ria esta mestM razio para CJUe fo11em arredados 
todos os ·juizes de direUo das comarcas comaauna, 
que alo aquellee que por virtude do récuno nee81-
snío fir.m~m. terminantemente a pronuncia. • Ora, 
accrescen&a!'el ainda dilatando o argumento do nobre 
senador:. c·Tambem .a mesma con'eideraçio cabia· 
quanto .aos delembarsadorea, _POrque -nes&.a co
marcas ·a. relaçio ·toma conbecJmerllo da furma~ó 
da ·culpa. d 1 . pronuncia ou nlo pr. nuncla, por Yia 
de recurso voluatarfo que u partes ~asam luter· 
por. » Mu alo procede a arsuiDentliclo do nobre 
senador, ·uma cousa é formar a· culpa desde o P-rin
cipio, in1trulr o proce1so, colllgir todos os e~elare· 
cimento• para chegar 4 pronuncia, e outra cou1a ii 
confirmar a pronuncia, ser juiz de uma pronuncia 
proferida, julgai a em 2" instancia, reyeodo o ,o •... 
cesso ~mordem a confirmar ou nilo o jui~õ manlfea- · 
todo na pronuncia. · .. :' · 

Ord, o juiz de direito nos crimes communlli acS· 
mente julga da pronuncia em 2• instancia pelo· re
crns, necessnrfo mterposJo da sentença de pronuncia 
proferida pel•l juiz municipal; não Córma elle mesmo 
o culpa, não catou os esclarecimentos, nlo ialtruiu 
o processo ; o processo nllo ó creatura sua,· e aó lbe 
é sujeito parn rever e confirmar ou reformar. Assim 
tombem a relação,. quanto aos processos das coma r-. 
ca11 especiaes, e isto. é muito diverso, não impres
siona do moamo mod.>, não constituo a especte de 
incompalibili·Jade que se daria com os proprioa juizes 
de diraito das sédes das relações que Fào cumpe
rentes, e, ao geral dos casos, devem formar elles 
mesmos a culpa e pronunciarem. assim como podem 
!limple~mento pronunciai·, •endoJ auxiliados na ·for
maçiío da culpa pelos substitutos: mas ainda qu11ndo 
não praticam to·los os actos da instrucção, para 
julgar em primeira instancia a· pronuncia, devem 
rtJVtlr o processo, ratifl.:al·o no que for dtl mister, 
e_ portanto fazem sempre su11 prepara~ilo ou ínstruc
çao do proc.;>sso que ó o que impressiona com pre . 
vençl'to do autor, o respectivo juiz, do algum modo 
interessado em sustentar a procedencia da sua obra, 

Fullou o nobro sen'ldor (o Sr. Nabuco) cõntra o 
systoma adoptado das fianças, já porque nlo seguia 
o parecer de S. Ex. em ~~.cabal' com os deposito& á 
franceza, e sendo tamanhas as dimculdades que 
nossa •el hypotbecaria trouxe para se preatir a 
caução, já porque entende que a fiança provlsoria é 
uma inutilidade gravosa á parto pelo despendlo, . e 
pelo trabalho. Senhores, era para não se acreditar, 
mas S. Ex. e seus dignos collegas mais de uma Yez 
teem insistido neste ponto com tal sem razio qU.e 
parecia inctAcar proposito de coatradicção ••• emflm 
não o asseverarei. 

.Nega se, Sr. presidente, que a fiança provlaoria 
seJá do vantagem ao réo, desconhece-se que é o 
unico meio pratico de allivial-o de uma pnsão, que 
outro niio haveria em muitos e variados casos, nem 
ood;a ser facilitada a fiança, como entende o nobre 
sen&dor que cumpria fazer. 

E porque aindu facilitada, quanto possível. a 
prestação da flança,é.bem dev~r,queem muitos casos 
fôra impossível que o róo apauhado em flagrante
de um crime de. certa impoJ'tanci,·, mas nmança~I,. 

1 



1 

11-

podelse fmmediatamente ptostar' fiança regular, a lei, o mosIIIo favor di fiança NiO" ha que de.co
pua elelxar ele ser pre'o" ' ' obecer, a flllnça. s6 peSde cbecar .0. que tenham' 
. S.' Ex. lembra. flneria determinar.lo ael&Q reI' lU. 11 di'Jloslçlo valores .eu •. ou empreltaclf'ls •.•..... '. 

peito um pralo ele fav9r a &odo e qUllquer até lIre- rias dUle o l1ob,., seriador, e 10srlllu oa lua ,heo
~r r. a 8aoç.i.»' Ora, .. OhoN.,.fale. é'real_anla Uhl" 'ria que li prlmeh:a Tllltapareceu' me 'solr mui&o ,mal 
dlr, por de pane a razlo quedelermin.. noces- lO. ol,vidos de seul dignos coIlelal.ell.s ~r~m ,!Ilo 

. dade ele Dsnça, ou a áece.iidadeda prlslo, porque manifestaram bem pronullClado lymp&oiDa de.de.ap- . 
a,relfra é, dada a pronuncia" ou o tbgrantedelicto, prova~o: -irque podia hayer.a 8 .• nça de,'avorcomo 
• nt!c!lllldade, da r.rlslO; • 8ança é 'uma alteraçio' nal nglaterra. JI 'Senhores, elses' exemplo. da IngJa-
60 melo desealllv araquelle que.prellandoadmia' terra nlo quadram por ,via deJ'f!gra .no Braiil: 
.I"el ,cauçlo, de algum modo'alSe~lIra que nllo Se podem apeD"S, C(1mo no ClSO do' jury, oll'erecei'ma-- , 
.".dlrA, porquo Inlare.le' de certa ordem o prendem. teria para uma argumentaçlio de maior par. menor, 

Mal preso de favor a &Odo., até'mesmo 4quelles mas ife tudo mail quanto e proprlo ·e· elpeclar daI 
que alo quizerelll nu não poderem prestar. fiança clrcum'llanciss características daquelle, povo a appU-
e que se prevalecerãll dene praso para luglr, é caçã-o 110 Brasil é reJlment~ um ifispa'ratr. . 

,réalmente lnadmifslvel contradlcçlode todas aI! O SR. N.ABuco:-Aquinão ba domiciliàrio.~. 
regra a r ' "'. . ' . ':' S E 

Ora, 'is.o, serA um inconvenfent&' de' mui'o pouco O SR. MINISTRO D4 lVSTIC4 :-Sustentora .' x. 
pe.io para aqllellel !J1:.I1'1 entendem, como S. Ex., que que 6e combina com a nossa consfttuiçlo do E.~a40 
o mel bar e preferlt'elll imprevidencill do que a re- a fiança ele (avor? Que o juiz pódé ror 8 faculdade 
pressão levera dos crimes ii CJue tudo se deve pre- discricioDaria de favorecer a 'um dando lhes fiança 
ifispôr: na organisaçio .jlld:claria 111 parte criminal por mera estimativa e de retllr em prisAo a nutros, 
~rll/acili&ar a impreYideDcia: para estes Dão hll o guardando a re,gra da ciurlltituiçãIJ: a 1, i é IKual. 
mini mo incoDvelUento na evasão dos réos assim para lodos quando protege ou quando'casdga' 1. ' 
como é lDuito secundari .. a repressão do crime. Não, O SR. NABUCO :-Se cstlverem nas mesmascon-
porém, paraaquelte.que entendem que o serviço dições. ..' . ' 
ilaadmlnfstra~io da justiça criminal e importllntis· o SR. MINISTRO D,4 .rUSTIC", :-Com esta distlncÇão 
sfmo e .revIs'lmo, e não deve ser de modo algum que privilegio será negado f Os ma i!! extraTagankls 
illudido, que elle de Sllil natareza requer a applíca- poderi'lrn do mesmo modo- ser justiflcad08; apOf!ta
ção mais segura da censura da lei,· e nesCo intuitD a rei: cOl/ceda-sr a um mArquez taes e taes prjvlle-· 
necel8idade da prisão IÍ indecllnavel contra 09 que Sios. P'U' exemplo, dê-se em apan~gio uma parte da 
se constituem réos em flagrante delicio, ou prollun- 'renda da aUandega: e seja a jnstificação todos que, 
ciadol.' ' são marquezes e estão nos mesmas condições gosa-

Mas, é certo, o (avor da flança deve ser (acilitado rio do mosmo Drivilegio r r Sanhores. /I 'lei quando 
e barateado. porque a equi,lade e a humanidade cll9tiga é 11 espada da justí9a que é vibrada ~om 6S88 
tambem o requerem, e cumpre a~lender sua l'ecla~ vendii que lhe inhibe distmguir seo golpe recae' 
maçlo nllquillo 'Iue '''r'compatlvel com o 8erviço da em grande ou em pequeno. Ee é valido ou desvalido, 
adminlstraçAo da justiÇII: Il pola. sunhores, o meio forte ou (raco. 
anico,,' pratico fio .e combinar os reclamos da jus- O SR., NABUCO :_' Tanto que nao &ando dlóheiro' 
tJça e da humanidade é • fiança provisoria quo - ód t n .,. 
S .. Ex. -tio Irruoavelmeote censura e éondemna. oso p e pres IIr »lIn ....... 
E.se meio niu traznenbuma despez. ao réo, não lhe O SR. MINISTRO DA. lUS'tIÇA :...;. bto é outro cuo,' 
traz.nenhum trabalho. ' . é daquelles que eslilo determinados em todas aI .Ie-

Nem prevaleça a obJecçao que S. Ex. lez com os gislações e justificados por virtude de: razõt's qUE! 
jnconveniente. CIo deposito ou da oaução dependente saltam da natureza e índole das circumstalfcias dos 
de bypotbeca: porque, .enbore., 11 ,Dança deve sor proprios factos e de Sfua autores :0 mend1ao, o v.
uma realidA.de, e nio uma ficção; deve allsegurar a gabundo, o homem proletario, homem de sacco e 
pre.ença do réo sob a.cominlçlo de perda .enslvel;. b!l&ija nlio dá garantlllL', e deve lIer tratado de modo 
do flontrario o. réos se esqui"arAo. Ora,' o proJecto dIverso... . 

.admllte astestemunbu de abono em toda a sóa ex- O SR; NABUCO: -Logo a lei .não é igual 'para, 
. tensão; Dlo ha essa demora.. S. Ex. parece que todos. . 
Dem leu o artllro que contempla. «Deposito de O SR. MINISTRO DA. lUSTIÇA.: - O cojlgo do pro
ifnbeiro, de pedras precios"s, de ouro e prato. de cessado lempo liberalissimo faz essa jus&a diltlnc
apoUces da dIvida publica ou o abono de duas tesle- ção. Agora, porém,- V. Ex .• ustenta o contrario e 
munhas. » de mais sustenta.' com applause dos,liberae .... em 

E' ,verdade que aquellas que nAo tiverem esses renegar as tradicções do partido e Beu programllla, 
meios, que realmente não podem estar ao alcance conherentes com o que foi discutido por parte do 
de todo e qualquer réo, irão para a cadêa: mas,' lado liberal na deliberação da lei de 3 de Dezembro. 
senhores, talO bem todo e qualqller réo não seria que so devem renovar as cartas de seguro concedi
digno do favor; é necessario que 8eJa um homem das por Cavor dos altos tribunaes I Deve-se autorlaar 
quo dê de si certa garantia pelo> lado de importancia aos magistrados CLlm a faculdadE' de f:OnC8SSÃO de 
propria"ou de ~o-relaçóes soci8es que lhe merecesso (avores, danJo fianças graciOSAS 11 estes, negando e
o requerida testemunho de abono: porém gento que áqueUes I Isto eu não acred:taria se não ouvisse 
não tem a mesma capacld"de nlo p6de ter, s~gundo S. Ex. contlrmu e insistir. 
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O SI\. Nuuéo:-V. Ex. confunde menag<lw com · i.11pugnaÇõett de· opposição é o eap;rito d'e ·conLra· 
catta "de seguro. As cartas de segure· eram para· :dicção, e a incoberencia com aquillo mesmo que 
todos; as menagens ersm para os ftlialgos; :etltr'l?ra tlnltam.·posto em circulação, Mntra· a.qaillo 

O SR. 'ulNISTRÓ nA. msTi~.\: - Senhores, 0 nobre 1 que tmba_m proposto á. consideração do cor~o legis
senador que me inLerrompe iusistiu. muito para 'lativo eoDII,:!, .o mafa d1gno d~ ser adoptado em 11111 
jusLiOcar e explicar a sua não conLradicçlo com ; asaumpto tão 'lrave como este. . • , , 
a contradicção que notava ,em mim entre as doti· ' E' as8im que ·i~ F:i. fará c.apitulo do· aéeuaação 
.trinas que sustentei .p.Jr occasião de sua pro- ,daquilloqne ellemeamoípsis11erbi8 tinha consignadO 
posta em 1~4; o o que escrevi no meu rel&torio :em sua propoata comó minbtro. E' este o criterío:. 
de l862 e hoje sustt.nto quanto ás emendas em dis· opposiciooista como. veJo entendido e P.ratieado. · 
cuaaão. S. Ex. não -leu pa1·ante o sl•nado os.meus ·Quando, porém, ae falia com a responsabllidade do 
discurs·,s; nem podia Jel-os sem ser confundido com governo, quando se reflecte e sa atten'de aó provl· 
sua propria leitum. porque se os lesse, .911vir• . mento de um lierviço desta iroportaui:ia e se chega. a 
sc·hln que eu oppuz-me com todas as forças ao formular uma proposta e Jcval·a em nome do poder 
celebre projecto lie 1854 do nobre senador, por- executivo ao corpo legislativ.,, seguramente, Sr. pro
que elle era attentatorio contra o jury, contra sidente, ahi niio se póde r .. zer partes muitas vezes 
os princípios capitaes de que não se podia pres- de um declamador, de u " tribuno .quo renun
cindir _na refor'lla judiciaria. S hx. chegou a ciando aa . proprias convicçõ~s representa um papel 
propór nessa celebre reforma qui:' o juh de di· para causar sensação no pt~blico, e depois que ae 
reito assumisse a jurisdicção de falo e do direito, recolhe a seu jl'abinete, der.ois que se despe; quando 
sempr~ que não c··nseguisse a reuuião prompt.n dos falia com os amigos ri se dP.O si mesmo o é o prop:rio 
juwdos vor uma ~stssãu I S Ex. propoz u•u.lidas gue refuta e escarnece du que disse em publice. 
desta ordem, e por il!lso orincipahaento eu llz 110 Isto e o que vemos por via de regra ser feito por 
nobre senador essa cerroaa oppos1ção do que não algumasoppoaições; mu renunciar ás'opiniões omit· 
me peza e com que estou coherente emquautu. pro· tidas em uma proposta sériu, depois _de apresentai a 

- pugno pel" actual reforma. :-lã o oxtnmliei, u quasi ao corpo legislativo, renuncil•l·a ~·o curto prftso de 
que não fiz referenma a Psse re,".peito pon;~ue S. Ex. oito annos, depois de ter percorrido uma carreira 
como bem observou est;ova ligado !lO parlldo eonser· inteira, depois de magistr,.do npost'ntado, conse
vadnr, cornquanto não fosse orgão fiel deli e n •·s;a ce- lheiro de Estado por .muitos annos. ministro .mais 
lebre questão que Cez passa1·na camara dosdcptatados de uma vez e aos quasi 60 annos de idade, 1sto esta· 
sob a pressão de um;, questão c1C-gabinet·• e oa mos vendo porque nesta terra ol'iginal muitas cou
factos que occorreram posteriormente vierato de- sas se veem. 
monstt•ar, permitto-me que o diga, a pouca circum-
specçilo, como que fez essa questão vir dormir O SR. NABUCO :-Foi o que aconteceu a V. Ex. 
no ar.,bivo do senadc> como donnem os planos· relativamente ao elemento servil. . 
de S. Ex. E' cer·to q11e me referi ti su~. proposta de 
1866 (S. Ex. systematif!amente reduziu um anno 
p.ara tornar menus sensivel a contr11dicção, referindo 
sempre •1e l865;qudndo a propo~ta é •Je mais fresca 
data J866J,purque,senhorosem um documento dessa 
ordem as opiniõel! con•ignaúus o são ou devem ser 
com toda gl'avidade .e madura retlexiio .. 

O Sn. NAnuco:-E infallibilidade •.. 

·o Sn. MrNrSTtto DA .rusTJÇ,A :-... pela responsabili
dade que p9Zil sobre aqulllle que as manifesta. 

Admirou-me muito, ~r. prestcJeute, o de~embara
ço de S. Ex. ao proferir: <<Quere1s saber o.criterio 
por onde o ministro da justiça julga da verdade e 
:forç3 das convicções'? E• quando se manifestam no 
poder, não é em opposiçiio.~> 

Ora, senhores, o criterio dos nobres senadores, 
pe!doem·me que o diga,· que lhes descubro em taes 

O SR. mNIB'rRO DAlUSTIÇA:~Entret•nto accusa·me 
o ::lvbre senador de iocoherencia e de contradição, 
porque em época em que o paiz estava· em circuw
stancias ainda anormaes, não de todo acalmados os 
animos da agi•ação revolucionaria que su1gira DA 
provincia de Pernambuco com a revolta de 1848 e 
!8!1:9, quando ainda tão necessarias eram as pro
videncias energicas da lei de 3 de· Dezembro, eu, 
como sempre, a defendi e sustentei rccuobecendo· 
lhe a sabedoria e necessidade de suas determinações; 
no que aluis não fazia mais do que seguir o exemplo 
dos nobres senadores 1 

. Senhores; achar incoherencia no que então sua· 
tentei, e no que hoje amrmo e sustento ••• deixo ao 
publico sensato que decida se sou eu o incoherente 
e contrad1ctorio, se o nobre se~!ldor, "(Multo bem, 
muito bem) I · 
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DI.S·CURSO. 
PROFERJI)O NA SESSÃO DE 9 DE AGOSTO DE l 8 7 f 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

ORo MANOEL ANTONIO DUARTE DE AZ.EVEDO 
c ... -, .. 

PROMOÇÕES NA AR!IAIH 

Sr. presidente, sinto ter de occupar a a ttençiio O Sn. DIINISTno D,\ liA nDmÁ:-O'nobre senador al-
. do .senado em hora tão adiantada, quando todos .ludo a um ponto quo já foi hoje assumpto do inrer
devem. est,or fatigados; não posso. porém, dHiXIlr pellaçi)es. ü honrado membz·o sabe_ que est.wa nas 
de respllnder aos discursos p•·ofHidos pelos nobres ir11enções do gabinete, como o declarvu no discurso 
senadores pelas provinciasda BaiJia e do Amazonas, da Corôo, apresentar uma propust~< relativa ao _mo. 
e peço ao senado que me releve a impertinencia e lboramento do nosso processo eleitoral. Mas nas· 
preste-me· sua h~nevola attenÇão. - actuaes cir cumstancias elos. trabalhos parlamentares, 

Além deste sentimento, Sr. presidente,-outro me quando o governo luta na outra can:i.lra com energia 
acr.mpanba ao· encetar o meu ·discurso ; o de ouvir para so discutir e votn· o projecto importante 'acerca 
a injustiça do·nobre senador pela Babia que fallou do estado servll; quando uma minoria importante 
boje em primeiro logar, quando apreciou a oppor- pelo numero e pelo talento oppõe ao governo todos 
tunid1de da discussão deste Jirojecto. S. Ex:. disse os. obstaculos, ó de estranhar que o mimsterio não 
qne não é urgente esta discussã''• que eu me devia se ·tenha· dado pressa· em apresentar o seu r'rojecto 
achar antes occup11do nos trabalhos .da outra casa de reforma eleitoral e de outras reformas que pro
do parbmento,-·que o senado talvez melhor empre metteu e tinha. em vista otf~recer? Seria preciso 
gasse .o seu tempo em trabalh~-s de commissão, ao mostrardes primeiro· que o governo riii.o se &f'm 
menos para: desranso, aguardando o exame da ma- occupado de 11ssumptus momentosos, que as camaras 
toda importante que se debate na outra c3mara, e teem estaJo inactivas, talvez na posição de pôr as
que nii.o tem lá- sido sufficientemente discutids. • . criptos á porta, na phrase humorJstica do nobre se-

-O Sa Z.~:c.t.nu.s :-Desapai:conadam9nte disCI .. tida. nado r r:ela Bah a. para attribuirdes ao governo a· 
O SR. ~rNIST.RO DA ••_ARJN. HA-••• pensei que havia culpa de não ter ap_resentado ao parlamento o seu ... ... pro_ject11 de reforma eléitu rlll. · 

. dito: sufficientemente discutida • Alludíndo ao projecio em discussão, 0 nobre se-
Q Sn. Z.t.c.t.nú.s :-Desapaixonadamente. nador pela Dahia o considerou de má influencia 
0 SR. liÚNISTI\O D.\ MARINHA :-S~nhores, o pro- r:arn O a dual onc;n·rega_do da pasta da marioh11, 

jacto em discussilo é um daquellos que mais devem N~o. du,'ido llis.~o: 0 ~~br~ senador Jl_ela Bahia, ex
prender a attenção do corpo legislativo; contém mmtstro da mannha, Ja declaz'.?u aqu1 umn vez q1~e 
m~didas que tendem a firmar a hourosa posição do scmp:_e 51_11 e.tr~tava de ~romoçoes da. a•m:•th, <;ahlu 
official de marinha, é a lei da organisaçiio, do we- do mim>t-mo, 0 ó _ce!l'! ·que medzda ou proJe,eto 
chanismo da cot•pordção da armada. Ora por maiores, seml'llhante n °5 ~·? Já foi.nef~s.to ao propno nouru 
que sejam os trabalhos a que esta casa se tenh11 de senndor peln Baln,,,· o Sr. Zacorzas. . 
entregar, não cre.io, Sr. pr· ~ida!! te, quo qualquer O SR. nA nÃo ~E CoTEGIPE: -E' por i.;so que olle 
outro possa ser obJecto de mawr wtercsse do que· o lhe tom t·•nta t'ó!JV/1. 

projecto que _til! discute (Apniados).. _ Í O Sn. _MINISrno D.\ ~IAiliNIIA: -Se hojo, senhores. 
O Sn. Po&rPEu:-Nem 11 emanClpaçuo do voto ?j Iord Jun1or nnda a rcbO{UO de Iord ~enior, como 

·, . ~ 

,, ,, 
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disse o nobre senador pela 8ahla, tambem h a tempo' O Sa. MINISTRO DA MARINHA :- •.. para o acces~o, 
nno muito remoto, em 1862. por motivo de um pro· e R" Ueclnra que é conuado como tempo·de-serviço 
jeclo destes, o nubr'} S"nHdor, que era entan lurd todo aquelle que Côr prestado na repartição d11 
Seni11r andou a reboque 'e Iord Junior, e o que ora murinha, salvo o tempo de licPnça registri1dlt, e o 
peior, 11 reboqu•• jnl•l· barr, fóra (Risada•.) de cumprimento de sentenç11 condAmnutoria, etc., 

O nobre sena•lor enten :eu qu.., lortl Junior estava porém como. a\ém do tempo de serviço, que é a 
a rebuquB de Iord s~n·or nc~td que~•ão, porque Iord uuica cont.liçào exigida para o a!'cest:o eo1 certos 
.I uniu•· tev11 d11 pronunciRl'·Se a respeito das emen· pn,tus, por ·exAmpln, para os cpdes de divisão 
d3S apresentadas por 1 •rd Senior, em vez de enron- pa•sarem 11 cheÍt'B de esquadra, s~tlvo o annCil 
der se com n.commissão de marinh<t e gtl•,rra. NudH de comman,to, se requer tambem tem;+O de em· 
mais natural. senhora$ ; o projflcto nào tinha id•• á barquf1, foi preciso declarBr na emenda do § 8° 
illusttada commissiio de mbrinha e guerr11; est" não que o embar•1ue é condição imprescindível, nos ca- · 
se havia manifestado, nãn offt~rtoceu Lrob.<HJO.algum; sos em que é exiilida, e que não basta o tempo mes· 
não houve occasião, purtauto, de que eu me euten· mo de so1 viço naval, mesmo ·du repartição da ma
de~so com ella para a emend11 do projecto. Só de· rinha, mesmo de ·ser.,u;o proprio do offirial da 
po1s do ter apresentado o nobre sena.dor pela B•· armada coJno o de commando de corpos e compa
hb os suas emendas é· que tive ensejo de pronunciar ohiaa de marinha, inspecções do Pr~e11o1es etc., mas 
o meu parecer ncerca. !lo assumpto. era indispensavel4ae esse ser.-iço fosse de mar. Já "Vê 

O Sn. B.\RÃ.o 08 CoT.EGIPE :-E ·as emendas foram em J.lri::.Ueiro logar ~ nb~re ~enadllr que não. ha con-
apl'•,osenhdas de combmação com v. Ex. tradiCÇJtil en.tr~ o _art .. 1 e o art. &, o em.:egando 

Ioga r que a 1dea coottda no § 8• é tanto mata necas-
O Sn. ~IINiiTRO DA ~IA_RIN!_IA: - E posso. agorn @&ria, quando, a 1:ezar de explicita, o proprio nobre 

accre>CO'!Iar, com a ~utonsaçao que me está dando senador enganou-se acerca da intelliiencia que deve 
o Sr. barao de Coteg1pe, qlle essas eme~das foram dará disposição do ar~. 5•, cuja mat<·ria está para o 
sprese.ota ILS de ~.leuo accordo, e det:Ols de con- do~ 8• do art. 1•, corno o genero para a esreoie. 
ferencua entre . m1m e o honra lo. membr_o. Já vê, N J art. 5• define se o que é tempo de serviço, 
~ort.anto, o r~obre sen.:dor pela B.1h1u q•1e nao ha l•>rd qualquer que seja, de Pmbarque ou não. . 
l:íemor nem lurd Jumor na questao u que nenhum o Sa ZACARIAS ·-Para 0 accesso 
de nós andou a l'et,oque do outro. · • • 

S h l ,.f . • b ~ ., I' 0 Sa. MINISTI\ • D.\ MARJVHA: - Para O acceRSO, 
en c res. s;;o · esso qu o no re SE'!Jauor pen 1' porque é de HCt:tJs~o que se tr.•ta • é esse o fim eape-

sou-me quand 1 deu a entender que tmham,•s che- ·. 1 d a le' d .- -M~ )' d · -
gado a tão infL'liz estado que havilmns oucommen- Cl" e um .. ,a e promo'ioes. as a e"! o serytço, 
dadt.l a feitura de um cudigo civil a paiz estrangearo como conLIJçao serHl do. accesso, o proJecto t.Xtlle o 
Posso assever9I ao nobl'e S€'oador que nenhum act~ em~~rqué~, que é sernço d~- naturerta p:.rucular. 
do governo existe fazendo semelhante encomm€'n·Ja. As&~m para ''. a.c~es~o .dos capu'!es do mar tf guer_ra . 
·um distincto jurisconsulto portuguez escreveu a um e ch~fes de drv!sao ex.1ge o llrOJtlCto do~s annos ~e
seu amigo ne~t'l Côrto reDov.:.ndo uma solicitação, servtço de mannh~, ou equivalente a .e.le, e. ma111 
que, em época. anterior, havia feito para se eucan·o- um _anno d~ emba~que, que é serVIÇO que não 
gar da feitura de um codigo; mas 0 governo não admatte. equlpollencta. segundo p e.menda. do §S. o 
tomou deliberação alguma neste sentido, 0 pela Nem ISto é cousa que possa ser obJecto de repruo. 
minha parte declaro que não concorreria para ella O regulam1nto apro:sentado pelo almtrantado mglez 
(Apoiado•) em 19 de Feveretro de 1870 e approvado pelo go-

. • . verno em 22 daquellu mez diz o seguinte .(Le.-.do :) 
O Sn. Í..RIT;\o DA CuNHA: -0 Sr. ministro da ju!- uO •erv&çr) fiOS por osécontadocomoserviço completo 

tiça já declarou isso mesm~ para o soldo e meio soldo, em dous te,ços,para a re
form, e em metade para o acces~o, com tanto, porém, 

O Sn. niNISTRO oÁ IURINHA :-P .. ssou o nobre se- que serv1ço alg"m· por mais longo que Cor. possa ser 
na dor á discussão dn mater111 do projecto, e come contndo para u acces n, f RI quanto o otllcilll não tiver 
!(911 pela emenda proposta como§ 8° do art. 1•, con servido em navio de· guerra durante o tempo. de ser~ 1 
siderando a inutil, porque, tliz1a o bunrado mem- viço do mar Pxigido pe!os regulam- ntos sobre pro- • 
lll'O: « So <'m cada um dos pai'Hgl'n(lhos do ort. I• moções. >>E isto, Sr •. Jlresidenta, depois de a prupo-
ó <'Xprcss:r a cond ç.i~ do embarque porn o Rccess•' sJto de cada um dos po~tos ter o regulamento deter· 
dc.s offic1aes de mannhn, a que vem <tizer que tal minado quaeg eram os annos de ambarquo nect-ssa-
condiçf• 1 uiio póde ser supprida. por outro serviço de rit·S para o offic;al pa>sar aos outros postos aléin do 
quHlquor natureza'!» Heconneçn, Sr. presidento. praso constitutivo do interHicio, ou da estaçao, c~n-
quo a dis posi~ito contida no § 8• é simple~ment• fo1 ma a denominação do nobre seuador. 
declal'lltOriil, nito contém i•1éa riova; mas é essen· Portanto, br>rn se procede no art. Õ0 . definindo o 
cbl para harrnonis:•r as !lispnsi~ões do art 5•, qu• que se cha•na serviço em geral d .. offici. 1 de mllri-
p!lrecera•n duvido•as ao nobre senador com a matt•· uha, e se no art. 1• se exige o serviço es(.tecial do 
ria do artigo primeiro. embarque p~r11 certos P'•stos ..• 

As,im no art. 5" se defino 0 que !Í tempo de O Sa. Z.\CARIAS ·- Para o acoesso, c o at·,t. 5o 
serviço. marca o serviço para o accesso tambem. · 

. O Sn. ~IINISTRO DA MAI\JNIU. :-. . . qu6 ioconve-
0 ~~~- ZACAI\JA~ :-Para o accr.sso. mente ha em que uma dis:'o!ição determino que não 



basla qualquer serviço para. o . accesso guaDdu . sr rioba para ·o 11ccess~, ·ao passo qne o. senad~r~ o de· 
exige o embarque,mas que é lnd:speosavel o ser.vrçc• puuulocontava serVIÇO de mar para· a prQmoçao. 
de emb111que, que não póde ~er supprido·? Visse, Eu mesmo devo decl~>rar com Crani(!Je:ta ao nobre 
porém, o nobre senador. «.Isto está ditpost<l no senador que !JUando faltei sobre~ o prujec&o .ria l• 
art.: 1•, r1orqua.ahi se dedara que nflnhum primei dis.;ussAo considerei- o~sas ('Xcepçoes como faltas á 
ro. tenente passuli a capiliío t~~umte sP.m tres nono· re~~:ra do embuque; 'hoje, porém, de accordo com o 

o de Pmbarque, e nenhum capuao·tenente passará a 11 bre senador pela B.•hia entendo que é mais. coo
capitão de· fragata sem tr·~s BDuo~ de embarque. » E' >'tm •ent"l f11zel-as ao ternpo de servrço geralmente 
verdnde; mas como se poderia osuppOr como suppo~ !'aliando, tornando jmpresció1ivel, porém, li condi-
o nobre ten!ldor que n art. 5• faz excepção a esrs çilo de embarque. . . 
reóra do embarque, muito cautelosamente se decls- O SR. ZÁCARIAS:...;..Para. o accesso só se pode o 
rou que nào havia excepção possível li regra do .embarque. .·· · 
embuque determinada no an. l• e teus para- 0 S11. MINISTRO DA MARINHA :-Não se podo uni· 
graphl.)s. ~calllcnte o embarque para o accollso; o capitão de 

. O Ra. ZACARIAS:- Para o access~ não, para ;· I mar e guerra e o chefe de 'divisão teem ~ccesso com 
ãatiguidade. ! tres annos de sernço que· não são· sdmonte de em

0 SR. MINISTIÜ) DA IIIARINHA :-,- Mesmo para c 
accetso .. Veja o nobre senador que noart. 1• se diz: 
<J Nenhum. capitá•l de mar· o· guerra· subirá ao post• 
de chefi:l d;, dhi~ã •; nem este ao de chefe de esqua
dra, sem ter ser·vido oo po&to o·!ll que tem acces~o 
pelo menos tres anncs, d.os quaes um de comman 
du»; ou, o que é o mesllJO sem tres ao nos de serviço. 
dos qu -es ·um de embarque. Por c.mseguinte o &em
po'IJo serviço e de qualquer serviço em geral da ma 
rinha, é contado> como proso de promoção. 
· Diz o a rt, 7° (lento): a O accesso a vice-nlmirantP. 

e a 'almirante &1 poderá dar 'com qualquer tempo 
de ~~rviço oo posto an&e!'ior. '! · . . 

Ers aqui t11mbem a estgencra do servrço de mar•· 
ntia em geral. sem que es~e serfJÇO seja consutuido 
pelo embarque. 

Da' mesma msoeira no art. ·4•. em igualdade de 
ant•guida~Je de prAça, se ad~pta como regra de 
pt>eferencia para o accesso o ma·1or tempo de serviço. 

'barque. 
O:Sn. ZAcARIAs- Tem um anno de rmbarqu_a. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA":...:..E tem mais dous 

11nno• de serviço. Não se coutam os dous anuos para 
o acrosso? Sam duvida. Nilo devem ser definrdos 
•Juaos são elles na lei que trata do IACCes~o vor 
serviços? . .. 

Sr. presidente, o nobre senador ha do reconhecer 
·que a resposta qu!l lhe dou nesta parte é proce
dente. 

O Sn. ZACARIAS :...:.Acho que ulo. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA :-V. Ex reflectindo 

mais ba da vêr que é. 
O SR. ZACARIAS -·E~tou reflectindo muito. bem ; 

hei de pedir a palavra em t• mpo. 
0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :·-Ha de reconhecer 

que não pó•2e ser islo objecro de duvida. 
O SR. ZACARIAS :-E' objecto de duvida completa. 
0 SR. MINISTRO DA IIIARINHA: - Discutido este 

pont<>, passo a aprPciar o princípio em si, lfUe o 
()r$, senbores, se cumpre s11ber o que é serv1ç0 

·para o accesso, ~e cumpre saber o que é serviço 
para ltntigui~ade,se con.vêm vor1fic~r qual é u te~~o 
passâdo na vtda do uffi~wl de marmba, c-omo mth
t.ar, toda cnnveniench havia em qne e&se serviç,., 
losse definido, o é isso o que se f<tz no art. &, e em 
relação ás promoções, que eram o fim da !ei. 

lá vê· o nobro senador que as ex~epçoes que se 
fazem roas emend'as qusnto aos senadores, deputa· 

- dos, ministros e conselheiros de Eetado, presidentes 
de províncias, agentes de miosão· diplomatica, e 
outros cmpreg.-.s ou commissões, não ~ii.o feitas 11 
regra do embarque, mas á reira do s!lrvi~o geral da 
m'arinha~ o Por utilidade ou convPnwocta publica 
utilitatis causa; 11e admitte que o official da armada 
não p•rca seu tempo mesmo para o accesso em cer
tos· empregos, estranhos á marmha; que o ~befe de 
divisão possa cont.ar seus dou.; annos de servtço'além 
do a ano de embuque est•ndu com assento nas casas 
du parlam~>nto ou em .. ma presidencia de província, 
ou àirigindo a alta adminisLl'IIÇâO do Estado. 

nubre senador combateu. . . -
Disse . o nobre senador que na Inglaterra, nação 

que fundava sua força n<1 rxistencia de uma mari· 
nha respeitavel, na França que procura sempre 
acnmpunhar a Inglaterra nos armamentos dfl mar e 
terra, o nos outros paizes que so pretendem res
guardar da attitu~e que tp~J!av!lm aquellas duiHI na-
~õe• p_oderosas, era admlssJve! o•1 descu!pavel que 
se exigiSse o embarque· do otHcul de marmha como 
condição de 11ccesso. No n~·sso paiz. porém, onde não 
ha Iaos aspirações, Rf'm os bob:tos..de nosso~ eom
patri Jt!ls prestam-se· á organisação de uma m 1rinfla 
como n que tem a loglaterr.:~, a França. para que 

O qu•l se quiz, senhores, foi exigir o err barque 
absol'ut' •mente 11 todos ns officiaes~ para se não darem 
as excepções odiosas que e111_outra . occasiiío arguia 
o nobre senador; para que· nao se d1ssesse que·o offi
cial C{Ue' commaniiava o corpo ou comp!Jnhias. de' 
imper1aes mn rinheiros, -não contln'll serv1ço dtJ .ma-

exigir o embarque como regra de access() ·? . 
o SR. BARÃO DE CoTKGIPE :-Bastam marinhehos 

de agu' doce. • · 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA: -Sr. presidente, O 

emb•rque para o acce~so é em minha opinião uma 
condição de habilitação, exige-se _que o official de 
marinha embarque pela mesma razão porquo se re
quer que o official do ~xercito t&nha o b:a bito das· fi
·lciras, couboça o manejo das armas, seja perito nas 
evoluçõ·es, possa entrar em luta nas occas1ões co·n
venientes. 
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A oscola sem a· pratica é moia alJrondizagem; 
talvez menos do que is-so O offieial dH mo rinha que 
~ahiu :11.\ <Jscola, e qu'l nho r.eve a ;;J'llicn 11a v1d~1 do 

·mar,· gue nunc'\ viajou no moi'o dns lt>mpesta'des. 
cpw só conhece o ·manejn cJas armns 1 t>IHH noções 
!Jo•ad,er_nic"~· que nunca mandou dispnrnr uma poÇti 
de orulher1a 1 que não veriO~ou o seu "lc:.-nco, o s1-u 
cfl;·ito, o seu modo de acção, esse nffidnl cto mari
nha pode ser um Iliterato, mds não serâ. por •:ert'~, 
um homem de mar: ó um acndemico, não' um na .. 
vegador, Officiaes desses hão de ser d~quelles ho
m•·ms, dos q1111.es dizi• Dubourg: " Conflae o c 'm
mand•l de lHO navio aos mkiS hnbeis do.~ examina
dures dn escola, e o levarilo á costa: dHil-lht>s a di
recção do um navio· de gu•-rra, o ello~ se deixarão 
aprisionar. » · . 

Poi~ bem, se exigir o embarque é exi~ir pcricin do 
offi ial de marinha, ó co;mpletar, para não dizer 
cou,tituir, sua educação profi~sional, não compre 
heudn que em parte alguma do niundc. se possa 

. prescindir do embarque quando se prf'tflnde pos
suir U!lla m'll'ioha de p:uerrn soffrivelmente organi
sild• (tlpoi••dos) Não é. portanto, senhor•'s, porque 
a. F•ança e a.In~laterra estPj~tm em condrções espe
Cl·t)s: mas e porqu·' o predlCitdO que se reqner do 
offidnl do m'nnba é condi<;.ão de su.,s habilitações, 
que nii.Q podem se1· no Bt•nsil div•·rsas do ·que são na 
lnglatetr , é' orquu sP t··~t. de cr•·nr,, de f·•rmar, de 
constitui!' me~m" o 1 fficiul de m"rinha, que eu en· 
tenrlo, Pllrdoe m•· o riobr11 senador, que por maior 
disp ·rida do que exi-ta outril as circumstancias po
liticas e sor.wes dn Hrilsil e das grandes pOtl:liiCias 
eu•·opeas, nós ternos nGcussidade de educar nos;;os 
offieiaHS d" marinha, tio modo· por·que todas as na· 
çõ,..s do mundo e~Ju,·arn os delras,. (Apoiad ·R) Se na 
Inglaterr·a e na l•r.1nça. p;•rn sor um homem offici.-1 
d~;~ marinha é pnwiso n •. v e .!:11 r. não sei como no 
Urnsil se pMsa presciudir d,, tal pratica. 

Nt>m comprehP.ndi, Sr. presidente. o .·~Ican~·e que 
para a suu. o"in\ão o nobre sen dor enxergou em 
um tr.,cho.ilo 10larorin da minha rep11rtição. Eu d!· 
zia qu" tinha mos falta do officiar•s para os omprP~f)' 
do terra, isto em raz1io d .. s pequo .. os voneimentos 
com qtw eram remunerados esses empr•'goG, por tal 
modo qun os of!iciaes do ma-rinha liuham-lhes em 
geral repuguanciil, e o governo custnva ás vezes 
contra ri~• r o s•~ntimento de oquidnde co •gin to-os a 
um serv1çn rJUil em grande numero de casos impor
tnvn e.m sensivel reducção do vencim·>ntos. 1 •'aqui 
dndu7.\U o nobre sAnador: «Logo o official de mari
llha p•·ef~>I'O eml,arCill"; l'rn ~e official •le mnrinh11 
vref,,re emb.1rcar, se o emb.nque ó a aspiraçã<> na
turlll dello. para que instituir o embarque como 
obrigação lega l'fn · 

ás vezes em clrcumstancias arriscadas de Yida, 
entretanto que o outro tf'm os commodos do um~t 
vida mais tranquilla, mas nunca na: desproporção 
em que hoje se ach~ dos Tencimentos de bordo. 
()isto, portânto, niio se póde tirar .árgumento al
gum p~ra a 'Predileccão. dos nossos officiaes de -ma
ri,ha pela v1da de niar. E se a tem, o que lhes 
custará cumprir o preceito da )Ai? . 

·Passando o nobre senador a outra ordem de con
sidt1rações disse: « Vós excluis do eccesso por não 
terem o embarque, os offi.:iaes de· marinha que forem 
in~pPctores de arsenees; mas a marinha compõe-'se 
ole marinheiros é navios; para a construcção de 
navios são neces~nrios constructores e engenhPirõs 
mechanicos: o official ha de commundar o Ravio e 
ha de superintender a aeção das mechinas de bordo; 
or11, porque na o h a de ser eU e a &tendido como·ec esti. 
vesse omharcado quando dirige a construcçll.o dessas 
machinas e ll do casc•• dos navios?» O nobre sena.dor 
com esta argumentaçio poderia ter Ido mais Iqpgo. 

Não são unicamente o casco e as machinas que· 
consti.tuem o barco, mas tambem os apparelhos. os 
metaes do differente.s qualidades,. os pannos, ca-. 
bos, etc. Ora, JIOrque en~ão não contar o tempo de 
um official de marinha gasto á frente de uma cor· 
doaria, de uma fabrica •le ferro, de uma officina de 
c:orpintaria, de uma serr~ria em alt11. e~cala, de uma 
f•brica de tecidos, e até, so. formos adiante, na-di
rncçiio fie surviços de mina·s e bosques, visto como. 
em ultima aualyse são dependencias da construcção. -
•i o navio? 

Mos, senhores, uma cousa é o serviço do offi.ciál 
•te marinba em si, e outr;J cousa o serviço de con
strucç~o. o serviço de fabrica de machinas; e tanto 
é vr·rdade isso . que na Inglaterra prefere-se que os 
navios sejam construido!! pela industria particular; 
apen9s como um garant11 do Estado em tempos cri
tiros, qu'lndo estiver reduzido a< s propdos recursPs, 
é que se rer.OJ?ohece a. necessidade de arsenaes e offi
CJnns sob a 1mmed1ata dependencia do ,govHno. 
O st>rviço da ··onstrucção em si não é um serviço 
marítimo. de navegaçiio ou militltr. 

Portanto. iá vê o nobre sen1•dor q•1e por ahi uão 
podia \o·gi.tim.•r-se a igualdade que preten.dia para 
os inspec10res dos arsenaes, em relação aos officiaes 
embarcados. 
M~s, porqu~. os. arse.naes e!ltre nós são dep0n

dencias do s .. rv1ço m·lrltlmo, é JUsto considerar·se o 
serviço dn inspector do arsPnlll como um fer·viço de· 
marinha. Será, porém, justo que se consitlere como 
~e• viço de embarque? Nilo, senhoi'O~: porque não é 
por·pertenccr o serviço do mar do official da armada 
" repart1ção da marinha, que elle é esta belt>cido 
com(.l •.·ondição de Hcr.csso: é pela necessidade deste 
serviço pdra as h:- t;il tações dn • fficial de marinha. 

Scnhore~. o oficial d11 mnrinhn antro nós não pre· Or:t, se o emb•rque ó essencial para que o Clffieial 
fere embarcar. profereria servil· em terra se os de marinha se hbbilite com !I pr1,1tica da navegação· 
vo'!lcimentos fnssnm os mesmos. Quando eu di e das armas do mar, está visto ']Ue tão pouco vale 
zin que :111 offieid de marinha repugna servir os para ter t11os habilitações dirigir um arsenal, como 
empl'egos de t"rra era pP.\a pAquen • r..tribuição esta~ em terra; o .CJffi ·ia I neste c~so não a.dquir.e a 
que tom o oficial desembarcado, rt1tribuiçilo que prnhca que o pr~1Jec1o tAm ,em VIEla ~onfenr, SUJei
ou cntiJndo que deve ser menor do que a do t"ndo-o á exper1Pncm da Vlda de marrnheiro, á luta 
offi ·i:rl embarcado, sujeito nos contratt·mpos e das ondas, dos ventos e das tempestades, ao exer
p~'ri:;M dn mnr , <~pnrtaclo do sua f.'milia , o cicio dns armas o dos misteres de. borcto, ó prov.a 

, .. 
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dos perigos e das glorias do mar. Tudo-quanto· nll:o honra de dirigi; a pasta da- marinha. Declaro lran · 
lór isto, e é a regra do almirantado inglez, é . visto cam~'>nte ao nobre senador que todas .as nomeações 
que n'ão produzirá t:tl eft'ei&o. . . . . 1ue se lom feito o os actos que ie te.m expe,did(J, P.O~. 

Ago·ra, ·se "'I'Íolire senador provar que o official quar&f'l general são o resultado de aprecaaçio Jm
de marinha, comma'ndando o batalhií•J naval, com· parcial das circumstaocias ,que 'os de&er_mtnaraig. 
mandando compa nbias de aprendizes marinheiros o· SR. Lx1rlo DA CuNIIA : ..,.. o chefe . que --IIi· eilA 
ou' se achando á testa de c.1pitanias de JlOrtcs e de actualmente é inC6paz do contrario. · 
a1'1!9ÍIIE'S. fica e o] estado dé conhecer praticamente a 0 SR. Hll'USTRO DA H.tRlrflfA: .:_ o· actual ''chefe, 
arte de na-vegar, de cómbater a bordo, de lazerller- d d · 
rotas, cal~ulos e obse1 vações astronomic8 s, opera. devo dizei o em honra da ver a e, sert'e o seu cargo 
ções dé sondagem, e tantos outros serviços da arte com zelo e dedicllção. .. .·· . . . , _ 
do· mariítbeiro Ílli!itar, cortfessarei I{!IO o nobre se- o SR. BARÃO DE. CoTBGJPB :-Digo ó -JD61mo dos 
nador. tem razão; inas, em quanto S. Ex. não provar ·que serviram comigo. 
que essa pericia, essa prltict, essa profissão só se 
adquirem com· o embar9ue. deve concordnr comigo O SR.HINISTRO DA HA.RINIIA. :~Senbores,__nêa&a-di~- · 
em que._qu11Jquer que aeJII o tempo de serviço para o cussão sustJi&aram o nobre senador pela .oahia; que 
access~ é- i~dispens<t.-el esi11ir;se o emba.rque'ciomo 'h·,ntem fallou em ulttmo Jogar, o nobre sen~clor,que· 
cou~içao da pro.moçiio do officral de mannba. hoje encetou o dPbate, e o honrado memliro pela 

Nao meo demove da esperança que tenho no resul- província de Ama1.onu,uma difficuldade em· relação 
ta.do .. da lei que discutimos a arguição que o nobre á condição do embarque. a Não ha,. dizem .elles, 
sen_odor fez ao projecto de despertara solicitação.dos navius sufficientes para o embarque dos officiaea 
ir:it'eressados o as injustiças do governo. · da armada, porque, segu'ldo as declaraçõea do rói-

. Spnhoreto, desde que o embarque é considcradu nisterio da marinha, quasí todos sio impres&aveis; 
em lei como condicão do accesso do official de ma- 11r11 esigil' o embarque como condição de accesso, 
rinba, eu não coniprehendo que haja ministro que quando não ha materi•l su1Bcien&e para ooembar--
_aft'ronte p.-'r tal modq a justiça, e até a moralidlide ~ue, é uma·injus,tça.» . . · 
publica, que conOrs o embarque unicamente como O .nobre senador pela Bahia, que alludia á ruina · 
meio. de proi<'CÇiio. E' preciso, senhores, con011r_ de material da· armada, não se collocava em grande' 
11lguma cousa da boa fé e da honra, da dignidade e conformidade com a sua opinião manifestada an•: 
da _justiça dos que governam. · teriormente, quando nos ~izi~ que esse ma!erial 

l'ois ha de so r-referir rima condição indispensa· podia s11r reparado, que nag tmhamos necesnd· de 
vel de serviço, que deve ser mttis ou menos -regu- .fe pavios para a instrucção dos officiaes, cru~eiro e 

· lada·. ·porqlle convém que h11ja uma escala de em- polida' das. costas e navegação dos nossos r1os, .. e: 
barque, e que este serviço sPja .distribuído con que só nos faltava o elemento dos navios comba
venientemPnte? Ha de se pret••rir todas as exigen- tentes. 
cias do serviço publico Pm de$favor de alguns om _ Quo o governo, dizendo no relatorioda repartição 
cises de m11rinb,, ? ·F. pergunto eu: hoje Pm dia competente, que a armada e~tnva em máo estadP, 
não esiste o- serviço como ~imples conliição do e f'ra preciso cuidar da restauração della e construir 
accesso ? Os officiàes ficam em terra ou embarcam navios, comprehertde se; alóm de que promoven 
por protecção 'l - - do-se a discussão de um1 lei de promocõeto, em que· 

. Niio me consta que isto aoonteça. Não existe. hoje se exigi<l o embarque, be!D procedia solidt11ndo ·.a· 
oomo unico regrn de pr<>moçiio aos postos superiu- c nstrucção de novos navio.,, que em &t>mpo su~stt-. 
res _-ao· oe capit~o de fr11gata o princip•o do mereci- tuissem os actuaes; para os serviços que a marmh11 
·monto, campo vastissimo para o arbítriO do p;overuo? presta ordinariamon&e; e para o embarque dosom-· 
E os guvel'nos abusaram tanto, a não ser ató uma ciaes. _ · 
ópoca já muito ram .. ta, no tempo do primetrõ rei- Mas o nobre sRnlldor, sem desconhecer que o om
nado? Todos os annos teem se feito promtJções, e não b~~rquo é o meio conhecido de habilitar o official da 
me consta que nenhum ministro tenha calculada arma:la, e en•endflndo que não ·temos navios para o 
·me~te, por protrcçilo escrrndnlosa, deixado de parte- embaraue. aeon~elhn que. nilo con-truamos outros, 
o merecimento do nenhum official de marinha. · limttan"do nos ao fabrico dos ~ctuses. Pcrdóe·me o 

O SR. ZACARIAS: --Ora, essa ..• 
0 SR. IIINISTRO D,\ IURINDÃ. :-Póde ser que me 

engane. · 
O nobre senador pela Bahia, que fallou em ultimo 

Jogar hontem, alludiu o certo e>pirito dA coleril1,,de 
que são eiv!!dos os encarregados do quartel general; 
mas eu ignoro este f11cto. 

O SR. ZACARIAS :-E' signal de que está ha pouco 
tempo nilll·•ministroçãodll marinha 

0 Sn. liiiNIS RO t>,\ MARINIIA :-E IIC·~rescento que 
semelh&nte facto não se tem verificado, pelo que 
me consta, r'Urllnl~ o t~mpo em que tonho lido a 

honrado mPmbro; S Ex. niio é cDAsequenie; se coo-· 
vem que tenhamos os officiaes embarcados, e não 
tem:-s n;oviosparaos cm~arquesdelles; develial'cc~n- . 
selhar, ·não que se· prescindisse de. embarque, senão_ 
que construíssemos mais navios, 

o Sn. Po~rPr;:u: --' Foi o que disse o-Sr. Saraiva, 
m·rs quer na~ios tomba tentes. 

O Sn. ~IINISTI\o DA ~IARINIIA: -A requisição d& 
nav'os combatentes, c .mo do unico elemento, que 
nos faltav·a n11 armnda lambem collocou o nl·bro 
senador pela Bahia em d!•saccordo com 'os suas bP.i · 
niões, 11 nteriormPntf) em e !tidas. 

'·. 



Com etfeitõ, o ~;e nado. lembra se perfeitamente de 
que o illustre senador declarou que não podemos ter 
apprebensão.d" querra com as Republicas d.1 Ame
rrca; porque elldS ll:Osam do liberdade, e os povo~ 
que ~usam de ~ibordade, não aggridem, como sP 
nós não tivessemos tido guerras com os povos da 
Arnerica. ' 

O SR. ZACARIAS :-Não me rec0rdo de ter ouvido 
ÍSfO, 

0 ·SR. IIJ!'fJSTRO DA IURINHA: - Disse mais que 
não podemos, quaesqucr que foss· m nossos esfor
ços, COlllpetir em arm~mentos com as nações trans
vtlanticas. Conseguintemente, não tínhamo~ a pos
sibilidade da guerra. Mas precisamos de navioa 
c'ombatentes. Pergunto eu: para combater o queT 
Se a guerra não é provaveli se niio é me~ mo poss.vel, 
conforme se aOg1ua ao ii u>tr~do JtlPmbro pela ·sa
bia, que necessidade ha de navios .:ombatentes? 

O SR. PoMPBU :-Elle explicou bem o seu pensa
mento. 

0 SI\. )IJNIS'J:RO DA MARINHA :-Não. senhores, não 
é de navios combatentes, confo,me os dlseja o no
bre senador pela Bahb, não é dessHs g,.andes ma 
chinas, que fazemoor11amento princip<tl da marinha 
inglez•, que temos hoje necessidade. p,.jz •lotado d" 
extensas costas, com grandes rios, precislndo llCudir 
aos interesses da ordem, e tranquillitlade publica em 
ditrer.entes pontos, e com rapidez, é impossível que 
possamos prescindir de uma roarinha de gu€;rra, 
(apoiados); na posição 11eographica, e politica, em 
que nos achamos, é lambem indispens11vel que seja
mos apoiados por uma força militar de l'espeito. 

que na luta da couraça com a artilharia bem cedo 
oJeviam ficar imprestAVeis os navios encouraçados 
da lnglat;orra; e o Sr. Reed. "ng~>nhciro em chefe das 
•!On~trucções da marinha ing•eza, asspsurava:que 
tnmanh'l era a luta da artil:leria com a cour•ÇB, que 
havra probabilidade de el·•vllrt>m a ii chnpos dos na. 
vi os enauuraç .. dos a 20 e até 2-l polleg11das de espes
·U!Il, o qua ~ornarra imprestaveis os navios actuae_s. 

Ora, senhores, quando se fazem experienci. s' con
•tantes t•ara a adopção de um typo que se possa 
récomm~>nàar, qunndo se contende aiuda sobre a 
possib lidada da admissão de grossa a1tilhelia a 
bo1·do dos navios courdçados construidos pelo sys
h•ma das torre~ gyrato.rias, que, além de abrigar 
peças de maior. calibre, teem a convenieacia· de 
f~tzel.as disparar pelos angulos mais convenientes 
na OC!&Bião e .. Dor ambas as bandas do n11vio; 
quando o cbefe ·da marinha ingleza. dizia ha pouco 
tempo que o almirantado não. possuía. um typo de 
navio dessl ord.em que podesse ser adoptado como 
tendo a po~sibilidade de 1esistir ao alto mar, não 
tinna eu razão de 1 ffirmar que a ·questão dos encou
raçados estava bem lonjlte_de ~ua solução? . 

E como responde•• a isto o nobre senador,. «Então 
não vistamos, nao fabriquemos, na '.la façamos, por
que em ma teria all{uma estamos no caso de perfei- · 
ção.» RealmentP, senhores, ost~ resposta é esmaga• . 
<lora... Pois que I quandC\ não preCisamos j.\ de 
n11vios encour"çados nas cond•ções das mais pode
rosas machinas de guerra deste genero, não será 
conveniente a~tuardarmos as experiencias que todos 
os diõs so repetem e t•ntas vezes teem produzido. 
resultados nel{ativos? . 

DevPmos gostar dez ou doze mil contos já' em 
dous navios encouraçados para daqui a pouco ficar.• 
mos ;;traz do nosso tempo em_ força n•vol, e, porta o· 
to, com a de~pt>za sem provi!Jto ? 

Mas não era este, Sr. presidente, o fim principal 
de minha requisição; quando eu tratava dos vinte 
navios de grande velocidade para a navPgação do 
oceano, para o cruzeiro das costa> e na..-egação dos 
rios, navios construidos justamente conforme o 
plano do decreto de ,3 de Maio de 1868, alludia á 
c.mveniencia de formarmos a nossa mar;nha de 
guerra com navio.; mais baratos, de condições m~is 
convenientes para a instrucção dos officiaes, e que 
por ,ua v"z tambt>m eram machinas de guerra, se
niio para combater navios armados de ·grande cou 
raça, ao menos par9 defender a honra do Br·asil em 
occasiões em que por ventura não fossen1os ataca
doa .por essas grandes m•china.s de ~uerra moderna. 

Convém construirmos navios de madeira .QU'l não 
temos em boas condições do nRveg•-çiio como, posto· 
que com alguma exageração, observou o nobre sena-· 
dor pela província •to Amazonas; convém construir
mos navios que por sua vez sejam machinas de 
I(Uerra sotfriveis, embora o nobre senador pela Ba-
hia os chamasse de fujões. _ 

Não é isto, Sr. pr•:sidente, prescindir absoluta
mente de navios de guerra couraçadc.s; eu dizia que 
os que tínhamos serviam pHaas nossas circumstan
cias presentes; r.apacit.o-me de que com os actuaes 
encouraçados, e mesmo coo• os navios de murl~íra 
de quo trato no relatorio, é impossivt•l repetirem se 
factos como os que se deram pt r parte dosin~~:lezes, 
referido pelo nobre senador pela Bnhia. e dos pe
ruanos referido pelo nobre sP.nador pelo Ceará. 

Senhores. a construcção dos novios encour;~çado8 
está sujvila ainda o cou~tilntes e baldadas ex,er;
~nci•s, e não convém empatt~rmos grandes capitcos 
na acquis:ção dH n11vios que de anno em anno fiO· 
dem ficar lnutilisados. A lng.aterra tem construic1o 
navios. couraçados do 11rcço de 13,000,000 de fran
«:os; entretanto o Sr. Bourne dizia ha pouco tempo· 

O SR, LEJ'J:ÃO DA CUNHA:- Precisamos de navios 
mixtos. 

O Sa. ZACARIAS :-0 nobre ministru foi quem 
disse que precis~tvamos <.;e nnvíos que podassem 
rugir- --

o SR. MINISTRO D,\ MARINHA :-Eu dis!3 qne esses 
navios, se não podiam coropetir com os navios en
cournçndos re..-estidcs de chapas muito espessas, 
eram por s•1n vez sofrriveis m1•chinns de ll:Uerra, por 
que, não só Iutnvnm com 011 nav1os da mesma ordPm, 
como tambem podiam lutar com eocour11çados que 
não fosPem armados de tão grossa 11rtilheria collo
cn ndo se á certa dhtancia; e que em algumas occa
siões, dotad•1s de velocidade, !JOdiam aceitar ou re· 
cusP.r o combat~>, conforme as drcumotl!ncias do 
movimento. 

O S11.. ZAcAIII!I.S :-V. 'Ex. disse: fugir. 
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0 SR. MINISTRO DA M4RINHA :-Fugir foi V. Ex. 
quem disse. , . . 

O Sa: BAI\Ão »B CoTBGIPII::-Fugir mesmo, se-
nbore.s. · . . 

.• · O nnio de l(uerra feilo para vefJcer, isto é, 
para f)lzer o m1ior mal posslv'el ao-Inimigo, .com o 
menor risco e d~Eptza po11sive1,· e o navJo .que liYir 
uma carrt-ta 111ovediça de um ou dou• canhõDI, 
rriarcha superior D'! maxim<?• e que puder detde 
então, por -sua veloCidade, evuar qualquer comba&e, 
cujo resultado parece duvidoso ao capi&ão, .. podendo 
tambPm, por tlll velocidade e com tae1 caobõet, 
destruir todo o navio mercant~. que encontrar em 
ooa derrota. E' ease o navio do futuro,.» de. um fu· 
lUtO que cada qual de DÓS sente e QUer esperar 
proxtmo. em que a guerra ba dt• ser o .que temoa 
tJito que é, o que deve se,., o não o que acredata
v mo" que era : um duello C&VIIIheiresco eo.tre dou 
adversa rios inspirlldos do mesmo respeito' por um 
codigo de le1s, privaao de sancção ~ft'ecU:va, cba
m~do direít"s dr• guer:ra. Taes navios sttblütu:rlo 
pela velocidade, pda obiguidape, a maslla ·de -força• 

o. Sa. LEI Tio OA CcMHA: ~E' uma grande vanta-
gem em .certas circumstancias. . 

0 SR .. JUNISTRO DA MARINHA :-0 senado vae vêr 
que taes navio3 fujões a propria lngl11terra ·não 
dispensa. · - . 

UM -sR.. BBNADOR :-Nem. O! Estados Unidos, nem 
a França. 

'O Sa. MINISTRO .DA HARJNJI.\ :- Lord Childers, 
chefe do almirantado iDglt:'Z, propoz no anno pai• 
s..t do que todos os annos se cons&ruissem 20.000 lo 
nel~tdas de navios de ff'Jerra, das quaes '7 500 -dt.· 
navios nãe encquraçados. Apreciando o pÍauo da 
or~~;aniaação do material da armada inglc-za proposto 
pelo primeiro Iord do-almirantado dizia Iord Córry 
no parlamento (10) : 

• O primeiro Iord do almirantado não provê de 
/ mane!ra suffi':_iente á m~nutenção das forças navae~ 

do paaz. Pr~poe constr·u1r uma só fragat" e uma •Ó 
corve·ta não encour.açada por anno, o que dará 20 
fraflll&•s· e 20 corvetas em 20 annos, limite l)rdinario 
da duraç.'lo de um navio de guerra. Esses 40 navio~ 
nllo · encouraçado!l, de. um ty~·o su.,erior ás cunho-; 
neiras, não s11o suWdentes para manter a supre
macia marítima da Inglaterra. » 

Accrescen&11va o Sr. Gourley « que um dos pontos 
fracos da mar(nba enaouraçada é que os navios não 
po·.iem ~~;eralmente trazer carvãe para uma viagem 
IDAÍOl' de P..>rtslllouth a Gibraltar, de maneira que, 
cm casos da bo,tilidades, não valuriam talvez mais 
do que os antigos navios de madeira: nestas con
dições um navio rapido, com um ou doua grandes 
canhões, poderia vat~tojosumerale lutar contra um. 
en.couraçado. » 

Esta observação justifica-se atl.eadendo-se que o 
Hercul•s, uu1 dos encouraçados de primeira ordem 
da lngla teu a, consome 210 toneladas de cal'Vão 
por di11, e· teud•J dt!po:.itus ~ pouas para 600 tone
ladas de carvão não póde f11zer trajecto á toda furça 
excedente a 60 horas. 

O armarnentP actual da esquadra C<~mpõo-se de 
118 navios; dE>stes são encour-açados .apenas 17. 
os mais são todos navios de made1r11, da'{uellos que 
Iord Corry ent .. ndeu que eram necessarios parJ ma 
nutençiio do po.der naval úa lnglat~·rrà. 

Finalmente, senhores, aind:o posso apoiar-me em 

conGenrradas n:1s esquadras, ás quaes eicapario 
sempre .. Para elles, «é isto de toda evidencia. e os 
factos o t•m ~·rovado, » não. ba bloqueio poss1vel: 
sobm as costas do intrnigo a a-lgumas leguas du Cor
ças naVd es mais impanentes, mesm~ deb.,ixo d·J fogo 
das peças dellas, um. ousado c1p1tlo ··11estrubA os 
navios mercantes e devastará o littcllal, que at es· 
qu:.utras não poderão proteger. » . _ _ . 

Ora eis ahi os navios (ujõe11, de que.,&ratava o. hon-
rado senador. · ·. · 

O nobre senador pela província do Amazenas co
meçou seu discurso perguntando q11al era a opiniao 
do governo sobre o actual quadro da marinha de 
guerra, e se eu pretendia alterai-o. Qudlquer modi
fi,_,açito, Sr. presidente, que se·pretenda fazer ao 
quallro da nossa força naval, não póde ser objecto 
de providéncia do governo, mas assumpto de lei: . 
isto posto, parece que a pergunta do nobre senador 
escapa de alguma maneira á ma teria que se discute. 

Se, porém, S • .l!:~t. deseja saber qual minba opi· 
nião individual a esse respeito eu lhe direi que con
cordo cum a opinião daqut.lles que entendem _que é 
possível a suppresslio de 11lguus postos no quadro 
!la armada. Assim. não vejo inconveniente em que 
se supprimam entre os omciaes ~eneraei os postos 
de chefe de divisão e entre os oWciaes superiores o 
posto de capitão tenente ou de capitão de fragata. -. 

OSR. ZAcARIAii:-V. Ex. concorda com a reduc• 
çiio do qua•1ro proproolo pelo Sr. Colegipe em um 
projecto que aba ha ? 

0 SR !IIINISTPO. DA MARINHA :-Quando S6 discutir 
es!le proj.,clo, diroi a V. Ex. a minha opinião. · uma Oll'ra autoridade para defender os taes navios 

(uj6tl de que (aliou <> nobre s&nado·r. 
O SR. ZACARJAs:-De que fallou o aobre m1nistro 
0 SR. MINISTRO UA MmiSliA :-Eu llio, foi V r Ex 
O SR. Zo~.co~.nus:-V .. Ex. disse que fuziam e entã~ 

eu disse que eram fujões. 

0 SR. MINISTRO llA AJARIMHA: -Em Um artigo im
presso na llevista dos Dous Mundos, do 1 de Abril 
deste anno, por um oillci~l de m11riuh 1 lê se o 
saguinte (Lê.) · 

O nob1o sen•dor pelo Amazonas estranhou que se 
consagrasse no § 2o do art. :o a disposiçiló que per
rnitt<> que na d· ficiencia de guardas-marinha sejam 
promovidos a 2o• trmentes. os alumnos da escola que 
tiverem pelo menos o curso do pilotagem e os pilo· 
toa da armada depois de certo numero de 9nnos de 
embarque. S. Ex: disst' que era toleravel a dispo~içlio , 
corr:o mE'dida E'Xtraordinaria em tempo de guerra, 
mas não como Jispo~ição permJnente; e então accres· 
C('ntou: <<Se é para o caso de não abastecerem as aulas 
da e.sr.oln do marinha os quadros cta armada dão 
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outra Ceição á escola, de modo 'lue esso Conte saja sião, do modo "UO os gUllrda8:'marlnlía~ pªfl1~o. da 
mais abundante; empregue oa'melol de tornal·a mais escola" teem 'sempre preferencia., ainda' qUando 
copiola._' Mal que meios empregaremos, pergunto ,a, promoção seja da mesma,J~ata;Q1I1 •• e, f~r anterior; 
eu'io'nobre senadQ'r? Allivinndo,os esturlos afim de necessiuiamente ,elles devem contar li an&i8'uidade 
que sejam accesliveis a maior, numero' de c8ndidn. de_preferenc, ia' aos que forem promovidos depois. 
-tos' Isto é 00 mesmo que admittir'em f,}ta de guar-' Não vejo razÃo' para' limitação 'qUO'Q nobre 98-
da8~mllrinha individuos que não tenham tantas ha:- nador peJa provineia da Bahta aoaba de lembrar.: OI 
bilitações; é justamente o que,lie faz ,com a adm!s pilotos admittidos a oIDciaes de marinha hão de 
aão de: pilotos, cOlfs/lgrada no projecto. Em ralla s~r homens- de mE!ri~~ de grandepriiti~a ;do ser
de pelsoal devidamente habilitado pela escola de VIÇO do mar e exblblrão provas dlls materlas' que 
marinha, tendo o governo necessidade de suj>prir os constituem 11 essenciada profissão, do oJUciitl de 
claros da :armada, (Í que é de summa convenieneia marillha., Com li frequenci/l posterior. do embarque 
'até para I disciplina, Dão tem outro expodiente ele e' de,s postos hão de ubter habilitações que Dão' po
que larice,mão, seDão o de rec,.rrer ao! pilotos d/l d~ram adquirir na escula ; e o nobre lIeDadoÍ' labe 
armada; em l° logar aos pilotos que tiverem o curso que o exercicio constante ,de uma profissão inde. 
da escoJ.a.c/)Dlorme a disposição do art. 14 do de-' peudf.\nte de titulo academico Jlroduzmullas "ezes 
cretode22 de Abril deste ando, e em 2° logar aos rosultados importantes, sobretudo elli'malerias pra
piluto8examiDados pela e!cola na fOrma do art. 133 ticas. e de applical/áo, como ,são as que constituem 
do'mesmo regulamento. Reconheço que este pes a profissão do oIDcl1ll de mar,inha., , ..... ' . .',. 
sonl não é tão habilitado como o da escola; mas em Sr. prfsidente, eu tiDba muitlls oulráa "reflexões 
falta de.melhor é_ o unico de que o governo poderá que Cazer : mas a hora está tão a~iant;ld& e ,j'~nho 
dlspôr. -,' , '. por tal modo abusado da paclencla do. senado.-.'. ' 

'O SR. FERl'I'ANDES DA, CUNHA:- Para essa classe ~ _ . 
lIão _ha uina limitação de accesso? _ O ::iR. BA~AO DB COTE~IPE:- Nilo apoIado; tem 

, . faUado mUlto bem. (.1po.adoa,) ) 
O SR. 1IlINISTRO. DA MARINHA:- Esses pilotos f . .,','. 

aIumnos da escola de marinha,·segundo o projecto. t O SR, MINISTRO DA MÁRJNHA..;... ••• que não tomo 80-
n.ão tee~ a mfsma. antiguidade. que os guardbs-ma bre. mim agra~e responsabilidade' 'de protrabir por 
nnha, alDda que seJnm promovidos na mesma occa- maIs tempo a dISCUSS80. (Muito' bem; muito ~em;) 

, . - . :. - ~ , '. " .' .. 



DISCURSOS 
PROFERIDOS 

NAS SESSÕES DE.11, 12, 22, 23 e 28 DE AGOSTO DE 1871 
PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

DRQ MANOEL ANTONIO DUARTE DE AZEVEDO 
PROMOÇÕES NA ARMADA 

•' Sr. Duarte de ~(i. zevedo (mini.~- não exigir do chefe de divisão tempo algum de com
tt•o da marinha) :-Sr. presidente, já discuti uma mando, o daquelle comm3ndo que lhe é proprio, 6 
das emendas do nobre sena<1or pelo Pianhy. a que! la o mesrno que não proporcion3r hnbilitações ao offi
que propõe a eliminação das palavra• "a bordo. do~ cio) general do primeiro gr.io para o exercício do 
navios ae guerra» mencionadas nos §§ 3•, 4• e 5• do p.:stos superiores. . . 
art. 1.• eclar~:~i.que,comgrandepesurmeu, attenta Manteod<J·Se a emenda do nobre senador pela 
a considera coo que pre~to ás opiniões do nobre se- Babi'l acontecerá que o c11pitão de mar e guorra- · 
nador, não ·podia nceitur n sua erneorh, porque nf- commandando navio, e o chefe de divisão, comman, · 
tara profund1•mente u systcma do projecto. que tem dando força nav~I, se hab_ilihuão um e outro para o 
sua base nos prasos de interstício, mei~ do habilitu I co.mmando de lorças ma10res; além de que o ca-, 
çiiC? do official de r~arinha. no. s·'rviço de ~1rr.: e, p~tão de mar e guerra Pl?d~r_ii, bem que cxcep
JIOlS, tudo quant." e suppr1rnir o embarque e deu~ar · cw.aalmento,_ co_mmandar d1nsao, e. neste caso ad
as cousas no antigo estado, nã..> preparat· o offictal qutrJr habtl!t~ç~es que e11e aperfet!l~a~á no com-
da armaaa .com a edut:<JÇitO que elle d•·ve ter. mando das ?tVIsoes, como chefe de d~viSao. 

Neste ponto tive a honra de ser acampanhndo Quanto a ult ma emenda offerec1da pelo nobre 
pelo nobre sen>~dor pelo Ceará, que concordou que serwdor pe.lo Piauhy. não tenho duvida em aceitai-a. 
em princrpio não ~e pode disp!lnsdr como habilitação !J:sta . medtda le~bradll P':'fo nobre senador estava 
do official de marmha o servtço de embarque. mcl.Uida no proJecto aqu1 vot~dtJ em. 1861.. t.om 

o Sa PoM•Eu:-Apoiado eff<:~lto,Jlarec~ que, P"deudo os .v1ce almuantes exer-
• •. . cer as funcçoes a que o almtrante é chamadfl, só 

O Sn. mNISTR_o DA ~J,\RI~HA: ;_Não f.!l.lei, porém, em caso~ r.1ros h~v':'rli necessidade da noDJeaçiio"de 
. da emenda relativa aos §§ 6° e 7•. No proJecto exrge- um almtrante. Acetto a emenda, e devo dizei-o ao 
se para .u acicesso ao posto de chefe de. divisão e de nobre senador. não pelo motivo que S. Ex. 111legou 
chefe de esqu;Jdra o tempo de um anno d.:-commando de ter sido ella acolhida pelo nobre autor do pro· 
de força fl.aval. expressão que o r.obre senador pela jecto •.. 
Dah'i11 modificou, supprímindo as duas ultimas pala· 0 SR PAR N'GU •. _ N"o de1• e ta ft "o 
vrasde força naval. • " ~ " • a s ruza • 

O n<•brosonador pelo Piauhy conveio em que parte O SR MINISTRO DA M.t.RJNRt:- ... o que seria ape-
das dificuldades suggcriJas contra a disposição nas uma autoridade de mais em seu favor, mas por 
deste artigo flca san:,da, d<::sde que é mdis .faml que se funda em razão file justiça. 
dar-se uin commando de navio ao capitão de mar O SR. PARANAGUA':-Não disse isto, referia-me ao 
e I(Uilrrá·do qúe um·commando de força naval sobro senado... . 

0 SR. · MINISTRO DA. MARINHA:-Entio, Dada mais 
tenho .que accrescentar, e sento·me, esperando que 
o sen:1do decida com a costumada sabedoria. 

tudo quando, sendo pouc.:rs as estações e divisões na 
vaes que iemos, não é muito provavel que em tempo 
abreviado se possum distribuir por ellas todos os ca· 
pitães de.mar e guerra e chefes de divisno, afim de 
adquirirem as habiHtaçõos necessarias para o post•• 
superior. · · - . f Iii ~··· Duarte de Azeovedo fminis-

Mas não posso. Sr. presidente. deixar de insistir tro da mnrmho)-0 illustre sen,dor pelo· Ceará 
pela rwtureza a· especialidade do serviço requerido começou o seu d•scurso, observando que a disposi
nesr.e paragrapho O capitão de mar e guerra deve ção do§ 1• do artigo em discus~ão é escusada por
habilitar-se para p1•ssar a chefe do dl'l(;isão, e este a que, est11ndo regulaJo 110 art. l0 o modo da pr• mo· 

.chefe de esquadra com o serviço do comm••uáo. Sol ção dos gundas·marinhas e pilotos ao posto de 
d!3ste serviçfl se póde pres.cindir nos p~stos de offi. 2•• tenente~, estava t11do dito, qu•nt, á nome:•çiiCJ 
Clacs..~ubnlternos e supenorM, com ~rfficuldade _s~· raraAs~<1 pnst''· !leconheço co~ S. Ex. que ,em iii· 
podara ello dJsp<msar naquelles oillcwes, que sao eonvemente podra ser supprinudo o§ l• do art. 2•· 
destinados ao co~mando de forças marítimas. . ~as, com no art. 2• S!3 ~r~ ta d~ promnção dos. om: 

E a este respeito observo que na Inglaterra ex1ge- craes da a< ma da, não e 1mperuoente a rer•ott•:iw, 
se do capitão de mar e guerra maior tem,..o de r:um que aliás é feita por simples remissão do paragrapho 
wando e de ornbarqutJ do que de outros oillciaes li mater·ia dus §§ 1° e 2• do art. 1•. 
iuferior~s. · . . . . Co~llinuou a iu.sistir o nnbre senador em que 11 d~fl-

DemaJs, Sr prestdentc, é no pnmr;,lro posto de cwncra do rnaterwl da armada tMnará diffidl senão 
commandantes de força que os chefes do divil!iio s~ impossível n exe::nçno da lei, que se discute e qu~:• faz 
hiio do habilitar para commandar esquadras. Ora, depender da condição do embarque o al~u~as vezes 
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do commando o accesso. dos omeiaes de marinha, !d~, ~ar e guel'ra, applica-sE\.tambem aos capitães· 
uma vez. que não ha ~~,~o., bas,tante3 para que em- tenel:!.tes pm relaçãC?.lIos ,nll"lOs,cçlln~anda,do~por 
barquem'todos' 011 qfficlaes;,afim .de adquirirem·ta8s : cII;Pltae3 ~de r~a"a:ta,l:e ans<lie(mitillt:let~çâ:?j(h{que 
habilitações. . , .' .... eSSflSj 1St". é, lodos os navios que pt~dem st'r corno 

A elite arg'lmentl.l,. Sr. presidente,: jã ,p,ú diverslI1! ~IlMad.o. pórcapit.!ióite·nentfl, e. além de.ses, os na
vezes S8 tem ra~pondldo ... O o.obre senador peb Babia .10S muore I que nao podem per comm ,ndados por 
al!tor do projectl.l, mostrou q'ue mesmo com o mate: taes paténtos,' ol1mittegi'o e~barqlle.-:-dos capitães te
rial existente é possivel que os omciaes da' armada nentes' comu' subalternos;' 'por conseguinte, podem 
aJquiram a c()'ldição essencial do embarque para sua embarcar não só nesses 36 navios de que acabo de 
promoçlio. e Sllm querer tornar tempo ao.,sen~do. f.I.1!~,r. mas, nos 10 que devem ser commandados por 
p~ço, .ay. ,ElC'I,que ~e permittl!-, r~p~tir a, demon- c~pltães de f!'l!gata, e nos cinco que são de com
s,tração ,em largos tr~ços. '. '. '. ' ." Ol~ndo decapuaes. de mar· e guerra : 'do que-resulta 

,De. um mappa que os' nobres senadores achatam' qlleem pouco malS 'de' quatro'anno's te'ill)'·'embar" 
~JinelCo,ilo Almanack d;a ,m~.rinlla.·deste oono, vf.>tã'll c,.d? os capitãestellentes pelo'praso: designado no 
que temos 67 VlSOS. lncluldos nesse quadr<.l algu'ns proJecto .. , . " . ,.' " '.' ." ",'" "":' 
pequenos monitores e livisos, que apenas 'e~tão men. MiJs, disse o nobre sen3dor: ' .. " Estes navins estilo' 
ciona~~s na, .observ/lçã~, final~o mappa 0.15 do em mâo e~tado. " Sem duvii1a q1leRrandeparte 
relatorJO.. POlS. bem; ha de vêr o senado que sem desses na nos não· está'em bomeslado,' 'mll'l' COalO' 
falla~,'(Jusl··, ~Ilentes, que,são boj.,upenas'96'e, no estado em que': se' acham se prestam/ainda"ao 
pó lem por suas patentes ter embalque em quaes- emba que dosofficlael.' bem que'floucoR'detles'ib' 
quer navios, in'da que pequenos, todos os 'mais \'Íagenll do oceano,' e' como o . governo . trata· de"rel" 
olll:::i·.es realissrão em pouco,' te~po a condicão es- tauror o m~terial da arm.l!a,psra o que ha íde' pedir 
set!cia~ do à~barque nos vasos"degll~rra, de que onecessario ,credito ás calo.aras legislativail; vê'o 
hOJe dispomos.. '. . . nobre'sen~dor que por ora·'Podemos··embarcar"ol 

Temo,s JlBra ,sére lIl c,?mm~ndad.os . por·,?apitão'.'do nossos ommaes nos. navios que possuimlls'. 'e que, ~e~ 
mar e guerrll ClDCO naVIos que se acllam' em 'estado generado'o'materlàl da armada, 'concer.tados"ou 
de podarem SI3" prestar aosorviço', e s,ão: li corveta ~ubstitl1idos os vasos'quesc forem tornande'imprE's
N,ilherol:ijJ,o Lim,j 8arr ;)s, o Si'vrido, o Brci~il e o. t'·veis.'mesDl:0'eüm· sahirmos'das propnrçõesluxis
.i~f!';:ori.,af.,p.ra, s~ndo 18 o~ actuaes,capitãe's"de tentes entre 'o, ma'ter~al' e· o"pessoaldã !'8rlli~da; 
mareguerrd,lDcluldosQs do quadro extraordinalio', oecorreremos ao serviço de embarqJI!3 dos: OmClOeS 
em',pouco maisde tres anno~ terãQ os H:l'capitães de' .Ie . marinha antes talvez de inelade do tempo p'ro
mar e'guo'rra satisCeito' a conlicãodeum' ailnil' de vavel da,promoçã'o.·"· ':' ." '," /,. li" , .. ' \I , 

comi~'aQ~?;"E se' i"d~l ~t~,~mos, .quenão ,é prova vaI;' Otiserva'rei ai.nda ,aono~~e .se~aldQr':q~e o' qúâd~o' 
n~m po~_sl~el,qu,e:,'a_ nliLl,sEir ,e.m'tempo 'de guerra •. ~ ,dqs, n()s~os e,metaes tend~. li .dull!,D:\ii'r,p,e,l,if,ex,tincção 
p~i).ID.oça<.l de capltao de m;;r e g'lerrd a chefe da. ,glCaduaI:,doquadro e~traordlBar~!, ... e p,orq!1evae'do,-' 
diVisa0 tenh~ lo~ar em umpr.aso Itão breve, chAga.' ,lIn,n.a,n~o o, p~ms~rnentC?'~e~edu~:lrs~.o, r:téla:dro'ólt!i~ 
r~mlls á conclu.ao'de,que,'mult~'antes' dJ'praso'in nano, alé <iom lIS'uppress'il:o' de PÓ,~tos,,'E"ee,rt~'qll,e 
dIS.pensl\v:et;'para serem, prp.mo,vld08, ~er.A9 .. t~lios uS p()r outro la~o podena crescere, quadro etfe~tiv(l.se 
nosso~, ça PltM.s .!lemar e ,guerra, ,satISfeito a: con- rosse'.!llogo'pro~i~~s as vagas, C1~ 1~·:,~ :'2oo téndntJ., 
dlÇào do cl)mma~do.", .. : """, '. ": . ""qJ1e:sao et:n_.gr~~If~.numero:,~as. ~omo'a' e!Í~ola,de 

Temos. 10 nBVlOS que pódem ser commandados marinha "nao suppreempoucos anri'. s essá' dêffi,!: 
por 'capitães' de' 'fraga ta, Ói quaes' srto' 32, que e o ci~Q'cili; Dem 'é', 'co~ve~iente que 'si>ja BUp'priclá iil.:: 
mesmo que ~i~er, qu,f, em pouco I!'ais de seis linDOS t na~e~te:'com' ''P.llotOs;é'~~,~tó:,que I nã,~. ,té~edi,!8 
todGa 0.8, ca pltaeS, de {ra.ga.ta, ,poder~o tor; .u<1cessiv a tã~ ,?,e~o, .. ~~~ por y.e,n,1 ';1~1I . e,m, t~,m;po .. alg~ar 'IUI»~~: 
me!lte,emba~ca~G,emDavl~~ proprlo~ de seQ. com- I a~hJidan::la . .ctelomc~ae8,e,m, ~elll~ab a08',ba.l~. li e.~is'; 
m~n.to lua tiS feito ,11 :~ndlçao da leI,: Mas" se 'pon- L~nt?9,COnee~tI!d~~(!1l'8ub~tltuicf.ti8" ,:,.' ",,:.,., ',"1::" 
derarmos que os capltaesde fragata pedem tJmbem : E já 'ponderel ao' nobre senado~:que a' ':~ondiçlo·t1'e· 
[<er~~~"de, s!l~al~ero.ps,.,DO.S .. ! !la~iC,ls: c0P..l1..ll.~ndados por embar'queserá' satisfai~ muito' "tempo. "a~tes" id~. 
capitães de mar,e lJuerra"teremos que.para o em '\beguavez d3pr01JlOçao do.omcial de m'li'i'QlIa'; 
biuq.le. d~ ca pitães de, Cragata não po~suimos só 10; R."Jleti' o que 'uma vez f1issÍl. 'em'1861 o Sr~"Vi8CGóde 
~nsl~D,:I~i'ó's. 'de:~odo q.ueos '.3~ capo itã~s" de fia . de' I~hÍl~m~, 'qua'~do;s'e'discutiil?projectp de pro Ô'" 
gata e,npouco maIs de quatro aDllOS terao .emblú- moçoes de 1856,' no qual'em vezd'à' trt's' a'nnolJ se 
cado J1e~o tlimpq', sumciellt,e p~rlla promoçh ' , .. , exi'l(iani quatr? _annos de enibarqu~e o.'com'mando:,no!l 
, O SI\.'" P..,MPltO :"":Todos esses ,navios, estão:pres- POS!O~. de capltao"tel?-e~te e, de, !?apltã'o' de fragatA:· 
Laveis? . , " ,.: '.. .. ' :,: .., elltao lDfurmava Odl~tln~lo. almlrante. que' mais.de 

. , . melade dos nossos OmCl~eS do marJnha. 'tiDb~ "~Ií 
O SJ\. MINISTRO' DA MARINHA :.;....:Oepois respon· atis~ ... llo 11: c~ndição Ilece~sarla parll'oacJé,ssO,:UOJ8 

derei a est. pergünt" do Dobre senfldor. . ,. lU l.1Ia,. depOIS da ~u".rra dI? Para'guay;'pai'ecefóra 
, {la"" o commahdo de' .'apitãlltenenle hlt 30 na- de dUVida que qURSI todos '011 'ómciaes de"'maririha 
VillS no <,1lladrUII queBlIu~q,.e 5.";ndo oscapilães te, devem' cstar', quanto:.ás cl'ndi.ções':d"i'emborque,' fI'O 
n01tes 61 em pou~o meus de sels·annos. só nesles C/t~o'de serem promovidos j 'p'orem', 'independente
navIOS, elle~ [lO lerá 11 satisfazer a condicào de em- me'.lte destl circumstllncia,.limitadas como são 'lielo 
buque; mas O que se 'disse do,. CJ pilãtls' de fragata p~oJel!to as urg~nc!as 'doe~m'ma:ado:e embarque,'e á 
om rclação aos navi~~. commandados por capitães vista do qlltld~o e~l~ten.t~,~~ nos~a forç~'?iav~I,;p~~so 

, 
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aSlíb'$'urar ao'noJ;ril ilenadorqueosofficiaes de ina- tempo de guerra" se' I tenha dEl1fdzer ta' prnmoçãil "de' 
r!,~Jla~ão:da: sé~ 'prom~v!d'ús lÍI~ujt~'tem~o depois' tlf "fficiaes"g<1nel"les? '/l:' se' a' experiencia 'demonstrou 
terom' satIsfeIto a condrçao' eS9~nrlal, doembolllrque que Am todos os postos a pl'omoção'seld~verll',f',zell' 
e lDesmo do comm..lndo requerido plril sua' promo- a 'arbitrio 'do, governo ,em temp()'de'guerra'.porqIJe 
ção;":,'" """:,: ,'" ,I'" ,11 '",,,, "~,,'i ./ "I em'tempo"do'guerra li,mitllr-se' o':'arbit'rio,I't10"go
""O'nobre senador pEilo,Ceará não so'occupou com veroo'quanto 'aos; postlls delmais,tesponsabiJidads' 
a com~ nlção dos'dous principios, de anligUldade,' e de'maior oonfiançll. 's"não,ser'Jlor'serv,Íças'1nuítll 
de mO,rt!ci,mento, consall'~ada,no,art., ~O, !f~,projecto i~porta~tl!'!,~"freJ1teI"o, i!1imill'U"'9' 1I,'lIctoIJ<de 
Pareco-me"quo peJo siloncio do hoorado membroeztf'aord.narta bravura mencldnado~leB'l';ordeml,do 
E!HI,I,acha, el!$~ :,com~in,Alçã~",'c~Q"eriie~tei.rjlJI4" dia? 1'" '. ': ';;:'" .,. "h '''''I :"":";'; 1101 lit" 
q~allto,é., pGlISl,VeJ,. ,J:e~p'el~:l!e ,9; p~jPCipl/), da, "p,ti~ , All~~u,-se a ~X'perl~~llia.,11l p'ratfca.'~'dlteftoe~ÚfI. 
S\.I'da:!e. 4an40-,8o entrqtaDto mllrge,m ~~do mere!;t- belecldo; mas o «Iue la_eS:Jler,ed~ia'. a:l'r«I_lca e'. 
meD'tO " ,) . " ." , . ",,' leglstaçãoeSlabelecem'naol't;Jslol;ja',leltullagao'elta!;; 

Ait "i""" ,. '$."&'" ''j;':,j':'d / - ":.i"'''II':'~' betece que o,governo tem ~o'inpletcYerbjtrtO'lríi.nr'á 
.p~e:~.t!3~~,,;jp h.:,,~r~d~~~e~ .• a~~~~'p~~~~i.:.I~m." pr0!D0ç~?ld~B om. tlt~'eti;ge'~el'~eB- elloB 'i~~aeir.'~iu-
,q~t!; ,8,e, ,p,ro~l~mal" "p~r~" o ,po",to", ,d,e, i, chefe "de p8nOr8.~, I 8 ainda ,p"ra al'doS,'II1Jbal~J'D,fflJ. ql1e1/em 
,d:~~'io., ,~al yqll "",4'to. .• "fi/!, .1,li:'a vUrll,E'~ . 'lçcuiã,q, ae tampo" da' g!ler~~ . p:r:atrell~~ '.',(I/It08 , d,,;, j""/I~~ 'au 
SP!Jrr!l., ,A ;Pl'1'1d9m4olp', ,d~., regr;a, intles:~ vel ,da /',I,l&\'7 ft~ereml servIços reteyantel,,'~ '!!SsJUnl~el,; d 1 ~bt,. 
gu.td4c1e. l!:l4-r ,~i9" PD!lIO,. Sr~, pre,sldl!!1te" ~4,ro,m,ep t~lO: dor,goveroo.l:melmd le~'I'e'~O"~OI oltcla" ge~ 
al'!'~!II/)I,:'lr,I!S.ta "e~qfJda •. ,~ ,nob~e ,eD~dor ,a.utor:.do ae~aes,"'at~ 'h~J~lIprom~vldospor:lme!~lDeh&o'~ 
,prQJ~&o J,á prpduzu,1 ~ntr.a :ella, uma, r.azji.o que me unlcwme.n te I!0SB etos fi de I estraordtnlJnG '"O'!ur •• 
nareeeq re ....... ,;;;;,; r, '."." ""'. . ,'. 8t'S'89"lfo8'lmDortantes, feitos'em,franl8'do'illlmigo , 
~ '.,,",... .. '"1"';,.,~ ,,'0:1. "~i " .. ,.,' ,.r:, ",'" ,', '" Olr'Com,grcttid.,1tiimno'dell.tliPortanIO';' ba'8MlInda 

" "O 'SRVrZ"alRUS"'-',PanlCeu'? "d "" ,,,,rll,;' I' '" ", ' não 'se, admUta O qne emst,,;, Iimita'SB 'm'uHó [OI que, a 
, ',",0'1 ~Il:'; ~1l"~8~"0' ~*, :H~RI~B4: .~,Re~,atan~., '; " ;'. pratlca',1em CODsa8'rad~;,nal emendli 'dll' 'Dot!rei •• na" 
d,' Disse ° nof!re sena'cior' 'l?ela"m'fJi~ '9úfHs,~a~,i,~'fI~~ i dor,pnva se ~"governo' "dai 'fllcllld.ade ' de 'pr~Dver 
~~0l! ~~~, ,o~~~~es de. ~~rlnhll exhlb,l,d~s ~~~','P.0~tos: por' 'lIIer.9cimeDto; DOS pOstOSI_supeRores,' 'dlrel&O;"q:1Je 

'subalternos'e supi:!rtn ... esl'nào'davam 'suffiCleote 'me- i lhe conftlu! a antIga legislaçao, e por actos de bra
'I!ida r dá' ,áptid~(f ~~,c)~Ci,II'1 p~,ra :0!l~st,ci9de' 'gene,rãl ; 'vura;" embora: ,não 'seja' 'de'-bra+ura' ex~raordinat'ia, 
E' .posslvel quo' houve~se com mandado ,'be'm,j'l;Ím; 'nos pOSIOS 'subait8rnos. : ~"".r'\),',"""': :'" ",;\ ',;' ""'li 
na VlO e mostrado, merecllDelito nesta ';posição;' o '10 - f ' ,', ·M'a's~'aI6m daquelJa's razoeBJ ,Sn'pl'esldenCe;, outral 
dividuo ,que I,posteriormente se vel'iflcuse que.oãol :assistem 'para"que'niio dt'va'ser aceita:a 'emenda' do 
ser~ia para,o comman!jo,de forQ* ,maia, importan,ao,' 'nobrel senador'! pelo Pi/luhy~1 Como'86'cbservinuI 'O 

"por. não, posluir, a ,perlciale;os,&alentos , de um com-I merecime'óto'l'em 'Il'rldaçÕ8s':o indirvidvOr,liabil!itado 
Imand'ilotedem,cbefe,: ,,Assim, como, Do'exercil.; ,'das' para ':uma"commissão de i importancia;d8Y8,oedeÍ"o 
,habilitagÕ8s "para .. o' ;ct,mmando,(je umacómpanbis! passo _ '~qQe"e' 'que tiver 'hablli toções superiores; O 
011 de, ,um ,corpo., "não sepóde inferir pua ,a aptidão: la lento 'f;j' 'o 'valor;embora'ainda'não' demoD~trados 

'e,.Calen&os,estralegicos, & :de rdirecção ,do, que, tem de: por' 'IICtOS de. extraordinaTia·bravura com' d~mno do 
,commandar",ulD4: divisão ,011 um exercito, assim ,do! inimigo;' ou por serviço :importaDtissimo" llódemrde
'merecimento, de, ,um official1llue Coi lubdterao.ou' Icidir de' norrieilçõeilem que 'O" serviço pUB11~o,muito 

'rcommandanle,de um navio IIOItO. niose póJeindu-, luclt'.' Além do que "a" pralica dos· 'paizell' ,de ma-
zil'lporao Imerecimento daquelles quelteem de cr>m· ,rinblUl bem' orlfaniwda8' ,aUe8ta', todos,08 ,dias,/que 

,mlndar, dilvisõeB'e,esquadrlll. Mas"dizem:os Dobres não, convém ,limitar".' f,culdada/l de 'se escolher' o 
,86n/ldoNs!"e8Iá/l141va,.,pxljepção ,pllfa estel'OlllOs; melbor 8nCre,osbons'offiCiaes. ," ".,,,,,, ",'" li, 

POr ae&u',delexlrao~iDaria, tiravura cOIU,reconhecido "R ... feriu-"H aqui' o f,te&o,' de :!ler' o' governo: iaglel: 
daaano, do" i!lilDiBo,ou:8erv~ços,&A0 importaDtes em promovido a' muitos' omeiaes' geaeraes par .. ,chegar 
frente do lD1mlgo. que sejam menclOInados ;'com ,ápromoçio de'lord 'NeJsOD~'M .. 'oque '8to,proya 

,loll,vr)r, "deseahlJ-se CQm IraçUI,cllrlcterlslicos o senão que entremuUos ,dislincWs' p6de hayerual 
,mel1ooimenlo,daquelles,officiaes generaes qUI! tive- maill,distincto' que todos, 'para ulDa'ehlYada"com
'l'e,~"hlt bil,itsçõss 8uperi«;lres, <lqu i, pódem n,'Slelcaso missão' de "conO,,:nça', e, que' a' '!egillação~Dgleza. 
ser ,preferldos,S~. presidente,,· 'sendo essa el:cepçã .. p .. la qUIII os Offir'laes generaes SilO: promo"ldospor 
Ilimitcldl,/I operaçoes de·gllerra, unicamenle, de ml,do sntilfuidado .. ea,ua. ás ,vezes embaraços' ao' go,,,erno ! 
qultl o:gove'r.nosópoderii, usar della, por,occlsião,de E quelucrl oisel'"riço,:publico em .tar,se',~~ ,mã«;ls 
,gnerr~. ,fiCA" de, br,,!)os ,atados,para um,l promoção do governo para que nau escolha em occaslao ou-
'por"lDerecimellto ,em: tempo ,de ,paz, ,e terá ,á SUII dis tie:1 os' offirJlaes mais ,em ,estado, ,de delempenh~rem 
p~siÇiiO", em. circumsta!'!ci!ls pxtraordinarias, ,opes- a~ cl)mmiss~es importantes que se I ptendem ,apser-

,1I0alpromoudo,poranllguldade."',,, ': , " vlço,da,marmha de guerra?'" ,,' 'lI "v",' "'," 
Demais. senhores. se e~ tempo de guel'ra jul- ,: E,notem, os no~res'senadore.,que s6lDaqll~lla .. o.:

,goU,s8,con~enl61nte abdrahu de todas ,as, regras de casião o governo mglez procedeu dessa maneus"em 
promoçio, daodo~se complelo, arbitrio ao,governo. ,nutras occasiões tem 'procedido de mod9 opposto,' re
comolac-:lQ~eceu"peJs ~e!"de forças,de mar,de 1865. C"rmllr;rdo arbitra~iamente os. '1Imoiaes'generaes "da 
porque l!mu!lr,~ dlscrlçao do"gov.e,rno !l0sacto:s,de anliguldade!superlor' áJddque~le que,preten,de esco
ex,lraordaoaUIi "bravura,e,aoa, I servIços Importantis- lher" ,Aindallagora.1 Sr.' presldenlo., estatlllu-se"na 

"simos, em, Crent&, dOI,inimigo, , ,quando, m"'l;Imo,em Inglaterra,lI' faculdade! de reforrnsr-sc' ,o ,,o fficia I , que 
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por certo numero de annos não tivesse erguido seu pa
vilhão de cornmando, ou tivesse deixurlo de servir 
por Cel'tO temiJO, 

O que é isto se. não reservar ao governo o direito 
de inutilisar os offidaes que elln não pretendo honr •r 
com commis~ões de confiaqça? O que é tudo isto, Sr. 
presideute, se niio reconhecer qw~ apezar da depu
ração const~nte que hn nos primeiros postos da. mlt
rinha de guerra inglezo, de sorte que aos postos de 
offi··ial general não chega senão a nata, a fl•>r. dos 
offilliaes da at•mada, ainda assim julga-se necessario 
que o governo tenha certa dóse de arbítrio. certa 
discrição na ·escolha, qua:1do se trata da promoção 
dos.officiaes generaes? 

Pois, senh .. res, se na [nglaterra, onde os pri
meiros postos são conferidoM unic.unente por roere· 
cimento, julga se conveniente restrin~ir o pri11cipio 
da antigui lade nos postos de oftlcial .general, onde 
só cheg.m os mais babeis officiaes de marinha, será 
prudente r•~duzirmos e limihrmos o principio do 
merecimento nos postos de official general. nós qu ... 

· mantemos em grande escala. nos primeiros postos o 
dommio da regra da antíguidode? Portanto, jã com 
o exemplo dos paizes estrangeiros, já pela 11 org~
nisação especial que temos, não me parece prudente 
adoptar se a corrocçlio do nobre senador, que; entre 
outras, é totalmente 1·epellida pela legislação frau-
cezll, · 

A emenda do nobre senador tem apparentemente 
uma razão de procedencia ; os chefes de divisão são 
cscol11idos a nrbitrio do governo, conseguintemente 
d'entre us c~pitães de mar. e guerr.t de mais merito; 
que incon·;eniencia bn, pois, em que esses que são 
os ma1s babeis choguom aos postos de oflicial gene
ral por anti:;(uid·•de'l M sjá mostramos que uns podem 

. ser mais babeis do que outros, • que t~leotos espe
ciaes podem se desenvolvo·r posteriormente á gradua
ção do posto de offici~tl general. E, por veutura, a 
experiencia Hão demonstra todos os dias que o mere
cimento tem o seu o~caso tombem? Não é possível 
que depois de elevur-se um ofiietala certo posto, 
deixe ello de conservar em sua ~ntegridade o valor. o 
energia, e até a moralidade'? Não é possível a acqui
sição de vicios? Não é de .suppor o abatimento de 
forr.as physicas e intellectuaes que torne o mdividuo, 
até' entà.> considerado de grande m0recimento, un
fraquecido e imc•restavel para o serviço em qr1e bem 
havia estreaJo 'I Tudo isto, Sr. presidente, prova que 
não é pru1ente privarmo!! o go"erno da faculdade 
de promover unicamente por merecimento nos pos
tos do officiacs generaes. 

E ad.virta V. Ex. qw~. assim se pratica no exercito 
onde desde o p•&to till major até o p.>sto de coro
nel. .. 

O SR. P~RANAGITA':-No exercito n regra é outra 
nos postos !.u b" lternos. 

OSR. ~IINlSTRo DA ~IARINIIA:- ... as promocões se 
f~zem metade por antiguiaade e metade por·mere
ctmento. 

O Sn. PAnANAGUA:-E' preciso saber se o systema 
do exEtrcito e o melh.,r. 

0 SR. MINISTI\11 D.\ ~IARINHA: -Tirados CS bri~n
deiro~ dentre os coroneis, que ficavam assim de
purados, quo inconveniente hnverh em que todos os 

postos do officinl general fossem providos por anti-. 
guidade, salvo oca" de serviço importante ou de 
octos do l_lX~raordinaria bravura praticados .em pre: 
sença do mtmigo? 

O SI\. PARA:'IAGUA': -lia opimões muito autoris11~ 
das que ns,im pensam. Ainda brotem ouvi uma 
muato competente declar~r-se neste sentido; 

0 SR. MINISTRO DA MA.RlNBA :-Póde ser; mas ep 
não penso dAsta maneira, e, com n expefiencia dos 
princip11es paizes da Europa. desejo que so cnrrij,a 
o principio da antiguidade; ainda naquelles casos ém 
que a escolha se faz de entre os que suhira·m· por 
ruerecimento. Na Inglaterra todos, 09 primeiros iws!. 
tos são dados por merecimento, cliega aos uhimos 
postos a flôr da officialitiade, · tudo quanto é impres~ 
tavel v~ e flcanaóa'trás; . entretantil ·o· 'governo julga 
convententt'l dar o commAndo .a ·quem prefere para 
inutilisar OS qrlH. para 0ÍUIUr0 1 ·si:i·' forem mostrandO 
imprestaveis, julga couveniente'pro'm~ver com ·ex:. 
cessG, e reformur parn ·chegai' á nomeação.desejada·. 
O r.•. se qu mdo preva!ece unicnaiente a regra do 
merecimento isso se verific11, porque não se verifi
cará quando ambos os pl'incipios,, o de àntiguidade 
e do merecimento, coru ·predomínio :·do·. da anti~ui
dnde, se vão combinando até o. posto de. official 
general? . ,_ ...... · .. 

E demais, como jã pcillodcrei, o merecimento tem 
sua;; gradaçõPs, _e assim como, augmenta e creece, 
como força que é, tambem se debilita. · · · 

O SR. PoMPEU: -E-a reforma·? 
0 SR, MINIS'IRO DA MARINlJA: --Mas nós não te-

mos a reforma arbitraria para estes casos. ·: · 
Se aduptassemos uma lei· d8 reformas como a ~~a 

Inglaterra, pela qual o ofllcial d·e marinha póde ser 
reformado, se por ventura. houver decorrid<J o :praso 
de dez, sete, ou cinco a·nnos depois do ultimo ser
VIço, ou se nunca como genera••s ergueram ·o seu 
pavilhao de commaodo, ou se chPgaram a um limite 
maximo de idade, estabelecido em relação a Cbda 
posto, nfto seria nesse caso tão inconveniente·ca 
emenda do ·nobrA senador; mas sem estes correc
tivos, parece-me inadmissível a idéa ·de desarmar o 
govemo da faculdade <1,11 prover per merecimento· os 
postos de 0tllciaes generaes, que demandam pro
vadas 11ptidões e são de alta confiança e· responsa-
bilidade. · · · , · . :, · 

Perguntou o nobre senador ::e não seria conve
niente reduzir-se o quadro dos officiaes da :armada. 
Eu já tive or:casiãv de pronunciar-me a esta respei
to. Parece·me que bana marinha certos postos que 
podiam set· dispensldos; entre os'po·tos de official 
superior o de capitão tenente ou de capitão de fra
gata ; nos de officinl ..(enoral o do chefe de divisão 
ou de chefe d~ esqradra ; bastavam tres postos de 
offi.cinl superior e tres postos de official general. 

O Sn. p.,~IPEU :-Apoiado: concordo com V. Ex. 
nisso, 

0 Sn. MINISTRO DA MARINRA:- Se isto se fizer, 
grand•) parte dos inconvenientes que, na minha opi
niiio, não exist()ffi mas que se afiguram ao nobre se
nador, desapparec.erão. 

Demais, se o capitão-tenente tem quasi os mos
mos encargos quo o CD pitão de fragata, não sei para , 
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que esBas graduações ditl'erentes; e se ·o seniço de Mas accrescentou o bonr11do mt-mbro·: crSe exigis 
chefe.de divisão póde ser feito pelo chefe de esqua- em todo o caso um temp:J de interstício· que fica 
dra, ou o deste por aquelle, llS duas c.•thegorias sãlJ limita·1n a seis mozes para aquelles que praticare~ 
escusadas. : acções brilhantes, interstício que na v.ossa op:nião e 
-o Sn. POMPEU: ~·Porque não propõe a suppres- um praso indisponsav~I de-babilitaçio para 01 om-

sao dessas cathegor1as? ciaes de merecimento, porque dispensaes de todo o 
O SR. PA. R<lNAGÜÁ: :-'Ha um proJ"ecio p· endente. exercício a quaesquer officiaes no caso de oão ae.po· 

derem. de outro modo supprir as ·vagas?» A :razão ó 
. O SR ·MINISTRO .DA MARI:VHA :- F:ntendo que a evidente; o paragrapho accrescentado 1 este !'rtif{O 
. supprcss~o,destes postos não é cabicf11 no. projecto 1trovem da n"cassidade· das cousas, da cnnveniencJa 
que_ se discute;·, nós uão; tratamos 8•1Ui da organi do serviço; · uppre-se deste .modo a defficiencia em 
saçao do.qu~dr,o dos officiacs da 11rmada,. mas de falta de melhnr expediente. Assim como no-art 1° 
clerermi~ar a~ regras fÇeraes de sua promoção; .quan- em r~Ira de guardas-maranha se admittem pilotos 
do,iôr.·.d•ec·~tado o proJecto do. Sr .. bar.ão de Cotcgipe que tiverem o curso da escola. e. até meatrea de 
.quo.t•ab:.de algum ·s rAducções no quadro da ar- L• .classe IJU«!·Pa·aaare~ a pilotos. asai~ ~amltem, em 
.ma•!• ,s~rá. es~a ,a ·OCCof!Sião opportuna de levar-se a falta de offic1aes auffimentemente .babdUadot~, · :sup
.etrello tal suppl'essão,,:, · : . . . prem-se os quadros com ·o, .pessoal dispoaivel, ·.uni· 
.. E~ isto .•. S~;, presidenta, o que tinha de ·dizer em. camente na hypethese de se:darem vasas em .&empu 

resposta ao;nobre senador.pclo Ceará. de guerra.: ,., ·· ·.·•·~• 

o Sn. POMPEU:- E· a respeito da escala .. de ··m-: ; o SR. ZACARiMi':Í_;!'Iio ''impugóo' esta diaposiçiO'. 
barques? Não posso levan'tá'r-wé'con·tra a ordem natora.r das 
OSR.'MÍNISTÍlbDÁMARÍNHA:~Entendnqueriore- cousa's.'' .... , ·"'.' .. ' .. ' 

•guiamento:· que se expedir para execução da lei se O SR. MINIST.RO DA.! IÍIAlliNRA :-Mas porque ·a' ne
, deve estabelecer uma escallii da embarques. .· · ·: cEssidade de preencher as vagas em tempo de· guerra 
·' O'Sâ.,,PoMPB'!J :-.Apoiado.: · · é imperiosa.;. . · . '· · · · · · · · · ·.·n 

• 0 SR" MINISTRO D.'l. , MARINHA:- Considero como · 0 SR. ~4CARIÁS :_:Não obstante lliit> h avé r: 'jht;;r.:_ 
.rigorosa· a ·obrigação. do governo de proporcionar 0 sticio; estenda-se, pois,. isto ao .caso de manto su'-
embarque a •todos ·OS officiaes pllra tornai-os habili· perior. · .. · •· . · · · . 

· tados para as promoções; o que, porém, não me 0 .. :SR. MINISTRO DA MARINHA:-•... nilo. se, segue 
·.·parece conveniente é supprimir o arbítrio e.a dh- que se deva fazer mais uma excepção ,que .a.,conve
criçã~ do g:o!erno: em mataria ·d~ commandos, por niencia do ser.viço não exige: o .segundC!:CB!iP ~de 
que sao pos1çoes de cootlanca e nao podem ser dia~ necessidade, o .primeiro caso é f\iq~ple,smenre ·~mlt 
tribuidas pela· ·intJcxibilida.1e dé uma regra, que homenagem J•n·~tada ~o,rncrecimentc•.,,a q••l!!so, vtt
supprimiria ·a responsabilidade do governo. . . rif],:a pl'u.Jentemento desde que.se r~quer um praso 

Tenho assim manifestado com· tod11 frnnqueza 0 insignificante .para o accesso. do. CliDcial de merito 
.ruea pensamento :110 nobre senador pelo Ceará ; se lluperior. E procedemos usim;de .aceordo com us 
deixei de tocar ~>m· algumas de suas observaçõc11 , ideas.que vogam a respeito de promoç(!e~.adoptadas 
S. Ex. me.Cará.o favorddadvertir para que em ·outra ainda ultimamente lo elo 11lmirautado inglez;,. ·,: .. 
occasião eu .a, Iom fi em consideração. A sim. Sr .•. presidentll. nreslando o meu ass~oso .i 

emeuda . du .nobre autor do. ,.,·ojecto •. pa.rece me que 
não sã·o acceitavois ,os prore.•los que o nobf1lllPnador 
peh B;abi • aos oppvz. E:ntretan.to . copgratuJo. me 
com o bcnado pelo espírito de conciliação que v a~ 
preya)ecendo na di11cussão .o nO\ votação .deste pro:
jecto impurtan te. . · · · , . ; , . . . 

·.,·. 

: .. ··.o: sr. .. Duarte de.&zevedH·(,..inix
_tro da marinha) :~Sr •. presidente, a insistencia que 
o noore senador,~ela província du Bah.ia fez na.Eup
pressão . de parle do paragra pho uoico, · ftl o da-se 
tiEÍrn duvida em. um pensamento generoso: entendo 
o nobre senador que não se devem fazer. lüoit,1ÇÕ:JS 
ao merecimento f6ra de linha, o qual nã•> se mede 
pela·. escala :.Jo tewpo e pAhs condições ordinarias 
de aptitião. exigidas do vulgar• do' officillt~ •J•• roari-

, nha. ·Nós já mostrámos q11e as conces·Õ~'S fllilas ·át> 
idéas da bo.~rada OIJposição importam em hnm ... nH
gem á procedencia jos eeus argumentos, a IJl'eCtl•tlos 
com certo limite. Além deste limite, poróm, pensa-. 
mos que não devemos p~ssar, pelo mot•,·o j;í t;•n,a~ 
vezc.~ allegado de que tal ou qual aptidão se d•Jve 
exi'fir do official de m •rinha para seu acc•·sso. 

Em sustentação deste parecer, além de outros 
fundamli'ntos, trouxemos a pr"tica do povo inglez 
que; ainda mesmo pelas acções mais brilhantes.· 
não ~u pprime certo intor~ticio, que llca muito ret1 u
zido por netos dossa ordem; e neste ponto o nobre 
srnador, embora com FDU )U"Otesto, es11i do accordo. 

E'. matP.ria completamente E'Stranba. aos interesaes 
p;.rtidado~. e em quo por ~onseguinto.os homens .de 
todas as opiniões politic1111 ~e pódem entender sem 
faltarem :os couveniencias das posições que occupam. 

O Iii•·· Jll-1• aa,-~e de :-. :zevedo :(~inis
trn dn maritoha): - ::; .. tisfazendo •·<' appello do no
bl'e seu a dor pelo Pi1111h~, You_ justificar e~ voUCIIII 
P··lavr1•s a emenda du Sr. barao de CotelliPO que, 
corno S. F.x. s~ be, fvi a,.rrsent~ da de. combim.ção 
comigo. · . · 

O rt~guhmflnto d& escola da marinho do 1• de 
Maio de 1858 concedia 11os officiaes que fosse:n nc
mea.dos lentes oú professores a reforma propor·cio
nnli•O tempo re scrvÍI:Cl até então, e aCls quo niio EO 
quizo> sem relo• mar· I)· me10 soldo, contaodo-~c-lhes 
o tempo do m.1gisterio p•·r metado par·a ii promo· 
~ito e para a rl'forrn:o. 11·1 

I! 
'i' I·, 

1
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· •:,Pareoou-mei •Sri"pr~sidente~· que' a -doutrina< • da ·,:O.· .q11e , nós não .. quizemos foi•:·' primeiro, consio. 
em'elllda auetitaft ,mslhor á • feição geral do projecto, dera r çomo :menos· ·importnnte o· !ierviçó prestado• no 
era'm!lis'conforme•com o• se11· systema· geral Com magisterio, para qu~ elle·fnssll con-tado·por met~de, 
effeitó, na! emenda•se·esta·beiHce·qne"o•tem:po •sej• quando torto serviçll na repartição di! _.marinha e 
c'Óntado _por • inteiro•: pàra' · ai jubilação;'· :reCorro a. e contado- por .. inteiro .. para: a .· reform·a·; "em segundo 
iiCCPSSO,'QUantoá•aposentadoria,- é fóra·de duvida que l gar,' llll paSSo I que O lente era •8Ssim iguaJado•em 
não· se· deve_ fazer exce~;~ção<a'lgllml• e~;· relação ~o pos1ç1io ao~.ml!-í,s .4i'IDP,rqgl'~~s da ;r~J!s.r~~ão d/l~~•ri
tempo'; 'O praso·.estatUldO para -o.-serVIÇO"dr'•m~g:s- nlià, ftcuse d1~pensndo da regra dó embarque para 
terio escapa•ás ~re_ g_raa geraes ·para·, R";promoçãn; e; , 11 promoÇi1o; pó· qlieí ;em •co~ p·eiua·c&'o 'd.esta iiilD'cU.l
na••espeeia•lidade de tue · t1'atamos,- não se, póite .- pôr, da de de· preencher a con·diçiUi 'legal/'tinhlla· 'of'àiit'a
em duvida:rqúe.-deva•ser COiltado por~•inteiro; •A· can- gem de reunir· a aposeilta'dorili 4 'n'lforma·: li• .,., ··"r 
'troversta~ portantO'; só existira ácerca. •da· reforma • e · · Assim,.'Sr. presúiente; eiltendó· qué'a 'eme'ncfe'·está 
do·alceesaoJ'"":". ·· · ,,,,,' '" • ,, • :r.· · ~- '·'' ' '·· conforme-eom·o·s]stema·geral do'projecto'\"s"IYa:a 
-lo Nólf 'entendemo•, Sr;· pr. sidente; que o-tempo para aposent~dorb,, concedo'· a_o·•·Jimte "Jl'ala' 'a' ·refórma'e 
a•reforma•·$B'"def'e contar; por -inteiro•·"porquc po·r; para'o·aecesso o·'direrto"que dá a''tôdos''os iienidó'
i·nteir_o· se '~onc:a -íodO" f! ntempoifde -tJ.!IriViÇb•pr'<c~sta.do! •res da• repartição• lla••ma~inb~·;. exclue,· por~iDo .o' J'i_,'fí. 
aa•reparttçao·•da'•mal'loha . .,Se· 0'·1empt~··de serviÇO' te do1 accesso. quando nao ttver·o ·tempio exigt~'o' 1db 
das•' 'àrsenau0· 'crrpita h ias ·de :porto•;··. comm·ando do· -em ba rquA; r porque. oiDcial n·en ti um' tem· 'direi'to a 1 ser 
corpo e companhias de imperiaes m·• rinheiros, ·se! prom·•vido sem- essa -condição 11imJrl'ete'Jiif'el,: ' ·'" .... ·' 
co•~ta. •. por inMro, . PC?r~tue, ,.por ~~t#I;IIJlâ-!Jt~e ha dej .. ;renho ~estllJQodo, jllStlflcado a eme11da; "~ '• 
ao~t;ar,.o;Af.nl!fOt,preiJ~Il~o,,qo .. !ln&~~C?, .q~~- é,,um.49S -- ',· -::; .. ";.<! 
malores_st>x:vlços p1esta~os narepartlçã·• ds mari_nha? .. ,O, ~Jr:. Qu,a:rt.e"de, A.4!11e,.,Qd.o _(mtntB· 
.. ,Q.-Il, a.qudlo .qqa se dw:AI! ,I;efj),lj~a., !I~Al~ ~~m~em t~~ 4a.. flla.t:lnha):.,.-,~ (ious. ,pontos .. çoAs_ietlrollm: os 
.dA'•~ee.so,:.•~~"fll,~ co~~~ção ~~P~.~ia),,4o .. e~barq.ue ;: reparos qu~ ,f~~i;~-.no~r.ei .,senaAor. pelo.J~la.U!'Y·; .. t• 
oio ~e faz d1st1ncçao no prOJec.to entre d!_~er,~q.~es q~anto ao paragran~o ~~~~Ia,~, !lo ~~;r_tlg~, • .!I!J!! q.,~J11Jfer
serV1~os, UJDil vez q11e elles SE'Jam prestados' are- mllte empreg r offi01aes 'lle irlar1nlla n'os·arsenaes, 
p'!irlti_~~o. ~dá~ marinliií ·;' pelo· ·eontrari'o "aaipli~~se 'esta .~apita!Jia_s. de··por~os,, !torpe~< de;ms·rinbl oe q:t~illquer 
~grao' 'co'liSlde'raildo~se· 'COIIIO'trimpo de• 88rV1ÇO' 'para •COmllllSSaO. que· b·aO•Bep·dO•SOl'VlÇO'Qft'f'll) BCilvo;•sem 
a antiguida Je e para o acce11so o passado e:n 'servi' haverem, ~reenchido; a "colldição -dó•embarqu".J>•fexi· 
Çoifque' niio· são da re·p'àrtiçáo da ·m:áriiih'a, cóm'd os gido .para. o accesso;. 2_• em• relação; á ·emcnjja a•pre· 
compreheo;didós"nli·uhiMil' pàrte do':•a1rt· ·5.• •. " · ,. sentada pelo·nobre 1autor'ido ··projectopque garon~e 
_· : Conse~ulll~m~nte, :tazer ex~epçào· ou ·Jímitaçõ·ds a~s .lentes·d:l~ .. -e.~co!_a • de ... marmha<o,tempo por•in
para ·reforma·· _ou p'ara ·o• acl"..esso,' no • tempo· •de ser• teuo para• a. JUblJaçao-0 •. il'eforma<~e accesau0 sem· en
viÇo presta·do no·magisterio, me pareceu· da·mai!l: ·tl'etan.to ·<dispensai-os, p•rade&tenultiino etreitoj•da 
'eVId~n'té: if11qu~dad~;"' I' >!. ·••. · '·· '"' 1" ·• · ~ .! • ' : condição .do·embarque •.. •., i"' •· ,, ... · , , . .-, , ,, ., , ,.,,,": 
.1. Mas, · ·drr-se·lla;• deve-· se· dispensar ·ao"'hlnte 'qUe· .. -Entendeu o: nobre·sena!lor ·pelR< ·Piauhy., SJJ.npresl· 
prestá' ú'm' ser 'viÇo 'inip!)rtante' a repartição da mari- denta; • que. o .. p .-ragrapboda:icial do· ·p11ojec&Q tolhe, 
nha ''da" çondição' ·do "embarque ; ·e ·isw envolve a . sem· razãu. de eonveniencia;• a· acção do governo;· que 
seg~~~d~.' "du~~da' ·~pré~en1tada pelo ho:n~a~o- sen~dor' .não' ha>~motivo .para• : pr1var &e .. •·;·!administração da 
pelo· P1auby. A ·negattva desta. proponçao é'term1- faculdade de empregar. ,.os .. omctaes tla.•armada •em 
·na'nte;' des!le 1que a di11posiçào do·~·So•do art l•t'já r.ommissões de terra, onde seus serviços se J)odem 
vóta'de~ decla'ra' qüe d<i embarque como condição 'de tbrnar necessar1os em uma co:1juntura dada, e que, 
aééesab '·em· caso 'ldgiut! ''se poderá prescindir. ·Por regulada que' seja 'a-'·escala 'dê 'thnbargueli" pôr uma 
maiorüs ':q'-!e·sejam· os· s~r~iços "~resta\!~ }!elo •oiD• tabella" approvada· 1 pelo corp1f _leliis~~·tivO'~ ficará, 
eiat de martnha·,por ·wars'lmmedlata'que·seJa·a rela~ quanto' ser possa; a_ttendidit ·'a: convemencta do ·aer
~o~~~ .estes ser~iç~s tenham_ com o •serviço naval', viço public,J;•na ·applieação dtheg,·a•ido'emltarque 
naus~ -~~de·pr~s.cíndir do'!!~ba_rque0· ·que é· reputado pa'tll· o ac~sso 'do· oiDclal•.de marlnhal_' ··: ·• ::.r· •" · · 
exerc1c1o essenc1al de habllttaçoo·pnra o a-:cesso~ : ·Sr.· prestdente,' ··o· proJeCto' nesta parte está" de 
"' ·Esta·consideração justlftca·a·ultima•par.te da emen- aecordo com·o•systema ado-ptado:! DeSiie"que niio se 
da~"niio'poderão''!er pr~n~ovidos.· sem que tenbam o dispeo~a ·a nenhum·. offi~!al·•.del marinh~~a ·condição 
tempo de embarque exigido por es•a lei. essencial •o·embarque. ~·ev1dente·que nao sei·deve 1 Sei· qu~ "r:íras vezes se·1JodeTií. verificar esta hypo- emprt>gar nenhum ~.~mcilll d;t a•rmad:a-em co:nmisslio 
thes-e, _qua_nto'aos lerltos,l mas ella. não é impossível·. que difficult•l'O preen·~l_limento:daquelle serviço·pre-
Em pr1me1ro lo zoar~' qu~ndo· o o1Dc1al ·de marinh • fô'r lfm1 na r de sua pro moça o. · · · ' • ·' .r· ··•· ·: , ,, "' · 
ri~meado ~\m~e; póde·ter os ~~nos•de•embdrque'in· Os nobres·· sen6_dores q_ue céris~rara•m o· projecto 
daspeusavets ·para a" proruoçao, e•nesse 'caso ·se uo· na•pHrte em que estabeleCia a condtçAo do embarq11e 
J~a_gisterio,concluir o seu _tempo d~ antigu,idade·ph ~a pa_ra o accesso,· declarando' que• e lia .a11j_eiea .. aos en
o accesso;· 'nunhuma· rua·o JllStlfitlll que•:eUe·sE'Ja, pnchos do governo • e torrra lllu~on•t'·'a' pos1çào· do 
preteri.to.' Depois. se: o lente· por comtnis~ào•dn' gó- uillcial de ·m1iri11ha,- ·devem ser os :pri·meiro:~~·iem 
ve~no.-cm·t~mpd de·~a:z 'Oll de guerra ou' em viag_ens convir qu~ :a ti'isposição do ~rojectr'l; '_que· Jrriva·-~· go
deinstrucçao ~e ·habtht'Jr com· ·o embarque; 'que• é: verno· da liberdade de·empregar offic1n<es de'm-armha 
siwplesment.!l· uma condiçftn· de pratiCAi nad·a impe- sem lhes "ler ·•proporcionado' •o embarque;: ó• ,., base 
d_rr~ que ~I! e Sl'jll' P!'Omovido • na' fór'ma' d ·.s tJi~po· fllndnroen.tal•' da regra estabelecida· e o lioitivo: ·da 
s1çoes geraes do !lroJecto. · ' · Rtin sevendade;· · · ... ' '-·· .... · ,. 

• 
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·. Com , efftlit'D, senboros, o projecto. não ·dispensa. a : ·.·MUltas: idas,. ~coQ)mÍAJ!Õell-,ide dt>!'i'A>dl •JDiier,-p•l'te: 
ning••~m do~ omliarqua,_. p~rque o. serviço naval, lt :ddlàs,.S11 .. presidente,.Js.lo,prJ~I!ncbidla:Por.JotllCiaeal, 
exigido como habilit<~ção do official d1t a•·mad,,; lugo ~ .. : 1Jn8J ndoa"quaesJr.não ~:se~e:r.ige • .condip~dR(Bm·· 
O ·primeiro dever, ~e .j.us&iça ,dO•i!!.V~I'DO. é, propol'cio·: ~~a,rqu~,. l;leguodo, ,jáe rr~fie1i.onOUli}) ?.lJQbre.ufeD~:iQ .. 
na r ·.a,· todos os ;OfficutoiJ, o, exerctcto das. pra t1cas do ,pela·~ •.lu&.IIUll;lr• do .. proJecto, e; , 011&Jl08,. ,;~a,~taff: 
lDilr •.•.. : .. ,·"·'" .,;. !· ii: .. Ll· d .. ·., .: •'i'' ...... ··-··jsupt'IUlres, ~ell.lfle,&l!lJIII.fl6DII,,ui'DJ 1~mp(l(.mai&!redu~ 
' ~E. accr0sceo to :, ·uma. disp\)siçãn ,de lei que 1D!ío per", 1zi.d';>•·: ~r,a,,su a: maio a.: pll~teJ.t~Pr.aa ·OO.IJI_IIlbsõe• .a!d ... 

m1tte1 .ao. ,g,Jverno,, .emprega.r! em, terra 1;o1Jlctaes de, I'Dllll: ,Jmportu&eiJ, 1. nao. der,e,"~~er"eo nacto. 4t .. o. IJIÜ.Q. ·~, 
marinba, antes. de aa&isftlita,a cond.ição·de eo:ibarq:ue, rh~J~Snte ,preencbidtt · 'felliiO· ~·parild)fDciaee.,",iaenlos 
é a, sailcção:ml'iB: pasidva ,que, se, poss11 .dar .6 obrJ.g""' daqueiJa;.COndiçjo, ;vê: o. nonra sonlldon,qqe OJ.t~mblb 
ção qu.e tem, o go!'eroo de f,•cilitar:o .. em,ba. Jlque!a. t!'.-· raços, (lo senv;19P .1 publico ,,~o,1 , J.e•.ão l,.frtltqlltlD,eJ~I 
ao. (ISJ oWctaes. I .,; " .. : . . .\ ' '' '' ' .. li j• .,, : .,., • ·i IQUaPIPtiLOS·I)tftCII.eS da ·•riDJIIda.:ae ,we,IWJ;,] Pllf.e!Úfil··~ 

:Jsto.:posto, Sr.Jpresidente,,nãocomp.rehendo CiJmo.j·~ue ,,es&Ao·:.eujttitos li;lregra, ~Q .... emhar.qu.e.!~.nobrê 
oa. nobres. senadores possam .ter . .dunda .. eJD . votar .. senador; 1.c~m. ,a· .pra&lCII 'Jiu&,,tlm,de,l\dJN.IIU''I!a~oo; 
pela .IJisposiçã'l do puagrapho ~ínici»l,do art .. S.~ ~ .. , , ~ le.ve s~bl!'r,qua:'!l~es.otBci~e• .prJdsf!J~l'!iiJbl~i&uJdfll 
... P,óJe .• .o governo regular, .. dtz o nobre aenaJorj ·a 'com·,;rData,. faaihdad~. sem!InC<NlVQnleii&Q JWl!B Oi~l'"' 
es~·la. tde: ambarques ·,por ,meio ... t;to ... &!Jbella&·1 : que· dço,:i·do: ,,que.,Qs·_.c.lllciaes,~uperiores.e,generaet.iple, 
SBJ•am;J :approv adas. :p_elo .. oprp.o Jlegtsla uvo •. , Poderá :. sao, JUigado.s. iaiJispe,neaveJ& p4tr&,eel!t&I·QqmllÚU08f 
mueasal.toib.ellas/nau;de,vem. !ser.for:mula.da••.·~~~ei, ,fe~ . .&eJ:.I1~· ,.; ... , .,,,..,,..,.,j.,,"'" (1,,. .... ,.,,, U!>< o "''.:.!);'"' 
uma regrai Cundame.Qtal ?.·E' dO::que ~trata o,prlnCl(Uv, • Passo agora, Sr~ .. prelridente, .1. trdar ,dAt>eaae.-• 

.. do art• .8•·. t. Regulem.~~& r/ os, emba.rques. da maoe1ra; I do.JI!IIf&r~cllt&tor d,o ,,.~~oj.flol\lJJ"elaüy-a, a as~ .Jaote.-.. .• O 
qul!,fAr, poaqiveJ,. oo~QQ parecer, mais ,conveoientêJ ao. j' nAl!r" nli&Qal!qr 'pelo.P,iau.IJy .. eahlade qua, 1 ~epro: 
serviQO• publico e;m .. te~po,de.paz.:com tan-t.O.;,po!ém,: d.t .. .coQCQde, um,,farar .eJi&raordinario • .o~·ill!J,sori.oJilas 
que. ;emqu.anto ~~~ oJHc1a~• . ni!" t•~eL'e"~~" ,etasfet&e '"' jle.a.tes da.e~e9J•• · d~· .~~r:mha•: .elGt~•ordillano. ~uaodo 
oondi.çã~ ·do. e~buqu11~ ,n.ao .. S~J·S!D ar~edll1~08• ~~i ser, I 1 ac.:uaaul,IJ, Q,"e,oeflcJ~,.~,, jJUlnlaÇAQr · a~nclll re{OMIIl!!l 
viço. tndlspelluvel•·do, ~·r.uctmu .que .e; a ,condlçao,jle. i du, ,aocaslll) ;, lllu~ortlO; !J6,'Jl·, :rt>femruua.J.aCb aaee•ao• 
habilitacão,par.a. ;a.accee.Fo .• ; ,não se ilbes, tir.e, o •~:tmpu :quando· faz,dtlpe,aderts.prqco~o dlloOilflliçiio.,do I em .. 
em~ ~r-viço. ~stra~bo,, ,,potqu~, .~o, :coolrariu to.rnar,, ! l.la~q.uEtoquo, o ,te Ate. d.t;.;8fCJ>Illc dCt."tpar:inlla. plu,pó<t~ 
se~la,:ll(usorJG.O!,dlt'e.Jto.deHes:; e.o . .meBm~tq••e.dJzer.:. 1,s~tufsíl9.l'· ,, "'"."""' ··••: "". '" .. J, .~>«·[ .JJ .. :·, rr:wu• 
cr. .dev,eis·, .bH bi!ita;t'.Yos e.rnbarcando., i em, Dlll'ÍOIIi, ,de . ;. Se o:npbr.e.llen~dor sustertla~e. que. cpm;·a:eDIJ!I!lda. 
gueua, ;, r ma&:, não , o· ppdeis,, .fazer, .. porque·, cumpre I ac~ria m ,o!l,~~otes .d~~j ·l!scola ,de, maríub~t,e!P: Ro.'içi:o 
obedecerá ordem do governo, que vos ittJ:;Jgna .sei'J-i u.m p U~ImalJl,ran~IIJ~SII,do .. ql'(l,,os;lent~• lia.BIIQCila 
~iço .. ~m,~~~ra 1 .~,A .. ~~~.qu,~ ~~jl{e 1 o. ~~.b!'r,que,,, ~ave milit~r •.. Pu~~;~a .... tal. ~Uili:l,'~z.~''• :ma,,euatentar,que• 
l!efl.~IIJ e, ,s,~Ç.~~a,, q~e, :o.ef!.h.um, ~;~,fllç~~,, I!!"~ a· ~fiJP,r,t;J;-: extraordtnar•o o C~tvor conce~Jdo ·aoa,JentP.s Ala.e•.c:ola 
g~~~ '(llll' ~~S!l,.!lae,~,·. ~iJJ .~,P.!.~~ii,,a~, de: ~urto·pu: ~~ ·o;~f. de. marl{lbll,, .u.ao o·,pJide,fa:uu:, o,nqbre,JQPa.d~. •m
u;as, co!p,fiUs~o'!'s ,, s.~ib ..• ~s~~r. ,p~!'f!DCJ}~d)?, o .. s~~ tep1pp, qu,snto, n,a:o dBJ!lQna~rar-.. qqe,mesmo ;I;IJPMIII!i' '!l'an.&a
~.e: ;~m~a,rq~~, !~.~~.~o ,!l~.t~nwr.crue ,'~êJ.a .',o JPOi1!J' po.r,- a<e.ns:1lc•pa.11.1JUU1;be~a.~o.s •. ,aléJJ!• do:lfWJ·.é Jl&. JJqtJV••. ()11 
q,u~ ~~. r.~rmuJ~~, !'11 .. tabe.IJ,lls, .·~.e ~orp,e!h~!:J'!" .. ~~4'viçof ptqfes. IIO~ll.'· :d~ .8Jic~l!lj 4e. ""arlJJhlhtJ :,·": .r.w·w·l," d· , 
l!(q~á·~~ ·.:~er.~m: r~~pe.}ta .. ~~·.·.Mq~1.t;~' P. .. n ... · nc.•p~,«;».1,Au ... ~ .' ~ . 11 ~as . . o .q. ~ .• ,é ,qu. ~ . .,e .. \b':'!!,c~HJCe4.~ JJ.J;&~. •· ,.._.,~lém 
~: sqa'ti.~·se; .e .. ~.~'e~ f:ul!da.m~n~ ·~~ JUS~Ç~•. ,,:,: ,.,., ', d~ JQbJla~9Jdepo.u, .~.e.)i>,ap.QI••n 4a,pet.vJQfJ,;..8,JIItOoiÍ 
, .~e ·~!:i~~e~:p~rr~u(n4~ P.~4<f,!Jyst~~~' !!.P • .P,rt~Je~&o~~':'.n.~ ~lllljrbe.o,ep~o .. 1~8.:• P 1Wb'1!, .sena~rími~ ,.q,~&uá 
~M pi!r;ffietaéle;. ~C)~~,~~',i;la!~·. f.IO,p.roJ8~,to;:pr,u,r;ut!r9.~ que den ser . •mttado, ··~~ q.w,,,ér~t.r«orti.lnario, 
o temP,o em·p~egaiJ•I'emi.~ommJ&I!oe&'• de terr11; a•n' ®IICeflt~~.ee.mt.l" &911·1,enlell,- qu,9, .fllfPm.,piJhmlta da . 
díà' ,·a,: .. ;•,pl~~~o., d#<.~!!;lti~~·.~:~~P~.~~~~ .'P~4;1!r~~}~l:'. ~~~~iH A r,ol~da, ·.~ .. r!3fRr~. :q~Wnfi,Jl~Ü. JJen!3ftcia: opmmual4a 
(àd.a; ~8,0 ,Cbmu com mats tempo; ~01êib.' em ~()Si· Clf111181 ~Ubh'ft e,q,AA:CSàSO ·(IQI..c-.SIIli~f,O.a..wo•; ,,,..,. J 

CA~.lm'a.~~ ~co'í!J . .'~~ .. ~~.; ~~ ~lfl.~i~~~.·, P,a~ ... lir.ia.·.:; P'i'ee~~~f~.... ~·~H\.· juJ)ij"'. çã,o .. ;.i14<f.lUIJliiJAil41 ., C:OGJ"~•. ,rer~,-.á.,,í4 ,u. 
Jíilbll•~a'çap,.lf!d·''.Jie.usav.,el: ~~. r".·. ~i aeu ·,:•~ .. •. ~·= .. . ''m~.·' pljlJm~ll. ~t.~o• le~~~~·da ~. ~ola 1111. ,ar.ar~nba,;a•t1:tfJ01'4 .• 
ri~,o· ,a'!'~~;~.nt~!l'!t:! ;~~: ~~~.~b ·~~·e''*'P,r~.IJ'o:'.e'm.~~m~~~~ ~IIJ !31J'eJte~, .u"f8fl"~meo&ot,dQ~_..J Mll;\o.i4Bqf858. 
J!ll.~:'~o 'tiir.~~ C.OJP,~ E!\JÜ,~V:a le'nl~ .~ :~:\Qblrq",e!.:~ .. ~.bsó,l,"7 QlaJUJdO,II~f!~·PUU!:. pplq~~fl ~.!le.,,.flr,J.l,,~,,;llfllOQ~ 
t·~ m~#I~.IJ ~~~h!Jm~om, .~1~1.'.13, ~t;t·m~)lif.estíí.'J•.~~~.\Ir,a .n~;. t~, ~qnp, .dii!P<JO ,qua,,aii)P,l ~~~ JIJbda,çaq,, o.a~h!ll.tM: da 
Jsn"Çar IDàO do' omcJa'l de' 'manntiit'pai-a COIDWl~.~~IJ.S 6ICO}a de,,r»a,riObii,,COQ.te~dt~ElU. Ú,l~r;IQ 1 pll.~8·'!cli~Q;r .. 
de terra, emqllitnto nl'lo tem conclu1do o praso: do CQll,pOr me.t.1!)e.,.de,JJ;~,q,.lq !J:Il~""'Jnqlf•.flc~~J 1 tCJ~I'!".a 
embarque.' Fica assim limitado o·arbi,rio.do •governo emeoda .,Jo, Sr •. ,b.Jritp,.de (.;otegiPf:l ... faz ,.d. l.egillaçl.o 
e prescripto ··imperiosamente· ·O dever que ·eU e' tem existecU"'. ,ti unic.o'!J!I'Dte "~ID .CI.I~~al' ,,j3 ·POli' ,.iAC~ro, p 
de: proporcionar t>rribarque ao official r como :condiÇão llf!UPO .d~. m•gifltPtio, P.Brii·-IH~fQrma; 1 Se.rá,, ÍSSQ ilm 
da·sua•promoção••T· .·•.n·.J .. :. ··• :": • .,.., '"''' • ,,, "' beneficio extraorl,iiQ,F.lO~ .. , ,.. ... '"•t::··if1 .• , .•. .:·1 .. ·, ··i· 
-<>Disse: onnobre •senadoJI•que·umà ·OU·outra' ·vez po.:. .',,. 9 lent~, .da; eS~:<f•la:. d' mar.1ol\a,. ,qql!l, .tem . .,um.,·po, 
deria: o se·rviçtJ· publico·sotrrer:com• esta •limifi,Çilo :da qut~no, ve.ncímento • .~qu~ .poJ~I'ICEI. a..,es••·:!l.l.as~ .. mal 
disrriçiio :do,govel'tJQ;•que ié •pus's1vel ·qúe em um •casu rtJmunerada d1.1 magisterio superior,yql4fil., j~.foi ,hon~ 
dado o governo se veja embaraç<~do por, não po>cler ru,d11. p~l.a. pesso~. do ,qobr~. fena.!for,. 1pe~a;, ;B.abiA. o 
inc ... ~bir d.e um_a ,coa,uo.tssilo, !-\\) .. uffici<ll, mais. id·rn~ol lent~Aa,,elico.la , de, mari(lbil pó!fe~11e.j~lg~r i despro
Não.se m~ affiguram: taotcJs.Jn~on_venieutes ·ua, l;lJ.s- .porc•.on . .lq:Jtlnte rem.un•·.~ado cqlD,·iUma aposentado
posi~à\1 ;~p. p_rojl:c.to,,corilo' par!Jceu (IQ ilollr~ ·sanadqr da:no,Qm, de, 2.5 anno.'!. ~."i·U.'!l· :.exiguo: o.rdenado, e 
pelo Pfauby. · · , · · c.o~.IJ~ .~~ll}q ~e,r.efo~~q mutto m11i~ Ins!gniflcaote 
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ainda? Se o nobre senador em vez das disposição~ 
do projecto quizosse auQ:mentar convenientemente 
• s vencimentos dos lentes da escola de marinha, de 
mo~Jo que elles ficn>~sPm ns.tls remunerados com 
sua jubilação, poderia neste cn~o tirar-lhes o bene
ficio da relormo, que nas circumstHncias presentes 
é uma escassa retribuiçilo que suavisa um pouco a 
exiguidade !fos vencimento~ dos lentPS da escola. 

CoiDparou o nobre sena.tor IIS condições do lente 
da escola de marinh:t com as do lente da escola mi
litar e diAse: « Aqnelle deve optar entre a jltbila
ção e a reformA e não póde a.·cumular ambos os 
bPneOcioA»; é verdade, mas advirta o nobrt~ s"nador· 
pelo Piauhy que no exe. cito não SA determina ser
viço especutl para o accesso, e os praso~ p;~ a a pro
moção são breves, de dous 11nnos para os nfJie~aes 

. subalternos e de tres para os ofJiciaes superiores, 
de mc·do que o lente no exercício .do magisterio tem 
seguro o seu accesso simplesmente pelo lapso de 
tempo como todos os mais ofJiciaes. · 

Os lentes da escola de marinh.1, porém, que são 
sujPitos a uma condiçao de .accesso, que com. dilli 
culdade elle3 poderão cumpnr, sngundo reflexionou 
o nobre senador pelo Pi11uhy, quo muito é que 
reunarn o beneficio da reforma ao da jubilação? O 
lente da escola militar tem diante de si um futuro
e talvez horizontes largos; pode subir successiva, 
mente 11 tod•'S os postos e chega r a reforma em posto 
muito vantaj<lso, d<l modo quu dispense o ordenadu 
da jubila9ão: mas o lente da escola de marinna só 
tem quas1 como cert~ a reforma n•> pooto em que 
entrou, e quando muito no p•>sto immediato, pela 
demora dos accessos, aggravada no projecto com a 
exi~tencia do emburqu,,. 

Mas, senhores, se não são extraordinarias as von. 
hgens concedidas aos professores da escola de !Da
rinha, para quem mantem-se o beneficio da jubilação 
e da reforma accumuladamento, Jever-so-ha isentar 
·(:s lentes da regra do emborquo para o accesso, con· 
tando-se·lhes por metade, segundo a disposicão do 
projecto primitivo, o tempo do magisterio pot: equi
valencia ao do embarque? 

Eu entendo que não. Se ao lente dl escola de ma
J'inha deve-se contar o tempo. por metade ou um 
terço como serviço naval; a mesma razão de justiça 

·haverá para se contar a outros olliciaes empre~ados 
de marinha ou incum•:.idos do cargos ou commis.;. 
sões politicas o tempo de s•·rnço como met1de para 
a promoção, Mas era justamente Psta, Sr. prc~í
den&e. a grande accusacão que se faz1a ao systema 
11o projecto primiuvo. bizia o Sr. visconde de Je
quitinhonha a D1 minha opinião com muito funda
meato: «Se é essencial o embarque para o accessu 
do oficial de rnarinh·a, como e que o dispensaes em 
c11rtos r.asos? E se dispensas· o embarque a respeito 
de certos ulliciaes por prestarem Cfll'los serv1ços, 
como ·não o dispensnes a resp"lito de· outroA que 
p: estam serviços de tanta ou maior rei~ cão com o 
servico de mar ? • 

todo tempo de serviço de repart:çio da m11rinhn é 
cnnt~do por inteiro pnlo projecto a todos· os otnciaas · 
pnra sw• antig111dadA: não é pos>ivel deixar de 
at1m1ttir a emendo, na parte em que faz dr•pender 
•h> embarque o accesso do ofJicial que fôr lente da· 
escola, perquo a nenhum ollicial de marinha, por 
mais importante que ~eja o serviço em que possa 
e:; ta r empregado em ditfdrentes commissões, .se. pres
·:inde dessa condição para o seu accesso, que a 
nenhum ddles é pEmniltido substituir por ·outro ser-
VIÇO de qualquer natureza. , ·. " 

E' certo que poucas vezes o lente terá·occasião de 
reunir o beneficio do accesso ás outras vantagens, 
o ·.rue coarcta muito a qualificação ·le extraordina
rios que o u11bro senador deu aos benefidos, que o. 
pr .• jecto · promtJtte a••s leutes da escol,l de maru'lha. 
Mas nao é impossível que a hypothese se realise, e, 
a realiliar se, é de justiça que produza os ~eus efl"eitos. 
E porque privai-o da promoção? Um official de ma· 
rinha ó nomeado lente, tenJo ji seu tempo de em•· 
barque; corre c, tempo e chega su11 vez de ser pro
movido' P·1f antigt;i.Jade ou m'3recim·ento: porque 
ha de deixar de ser promovido só por estar empre
gado no magisterio? Pois o serviço do magisterio· 
ha de inhabilitar para a promoção, .e o serviço de· 
capitania ·de portos, de in~pecção de arsen'aes, de 
constru ·ção ndvul e occupações pe1 tencontes ou es· 
tranhas á repartição dl3 marinha não terão esse re
sult 1 do? O lente não h a de ser p10movido, quando 
o pólio ser o ministro, deput1od0 ou senador offi~ial 
de marinha? ~ão é isto contradícção e uma flAgrante 
injustiç~? 

i.'emais é possiv.,} que o lente embarque como 
lente, e adquíl'indo entretanto a pratica do serviço 
de. mar, que não é exercício puram'!Ate de .mogls
terto, como pensa o nobre senador. que muito que 
ne~te caso, segunda permittia o proje~to primitivo 
quo mandava contar por um 11nno cada com missão 
de embarque no magisterio, vá o lente reunintlo e 
accumulando períodos· succ ·.~~ivo" que produz;m o 
tempo sufficiente ~ll embarque .P.Ii.ra: SUIJ.P.romoçiio? 
Mas figuro o pf!lOr "das, hypo~hesas, a do lent\', 
nunca ter C<~r1seguido completar seu tempo d1:1 em
barque;. o re'sulhdo será não obter elle o accesso: 
por não tei' preenchido uma formalidade, da qud 
neohum . official da arm'at!a 'é isento·:. em com
pensação Ocará 11quinhoadó ·no futuro com a jubila
ção e com llroforma, além dos maiores vencimentos, 
que pe~cebe, e 'impute a natureza das occupações 
gue aceitou a círcumstancia. de não poder ter tido o 
accesso. · · · · " · 

Portanto, senhores, em .relacão a todos os pontos 
pr"c~de o prG>,jecto com o lente como com todos os 
.,ffiClaes: conta a todos o tempo de serviço para re
fJ?rma sem excepção do lente, que prcst11 serviços 
tao rel"van.tes coma o~ demah; não dispensa a nin
guem do embarque, sem excepção do lente, que de 
"utro modo ficaria beneficiado com um privilegio 
inad missi vel. A~'mittidC? que seja o ~ys.tema do pt•>jecto, não é 

poss1vel de1xar de udm1Utr a emenda do nobre se
••ador pela Bahia cm todas ns suas P•rtes. Não é 
possível deixnr-stl de admittir a emenda quanto a 
contar-se por intlliro o tempo pua a reforma, porquo 

P_or estas razões sinto uão J.IO~er aceita~ a impug· 
naçao do nobre senallot· pelo P1auhy e smto ainda 
mais ficar privado do voto do honrado membro neste 
pouto da discussão, 

-~----
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PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 
',·,·· 

· ... VISCONDE DO .HJO BRANCO 
.. ........ 
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PI\01\0G'AÇÀO' DQ ORÇo\MBNTO, I' 

.O àobre. sénador pela província da Babla, que plena er.ecuçio em. ,todas as ·p,ovinciae, d~e o . 
faUou, hon&em, decl~rou-me que eu não tive' a for- primeuo dia do futuro er.ercicioY De certo que não. 
tuna de convencêl-o 11obre a neceu1dade .da presea&e Logo, parece-me inqueationavel a nece11sidade 
uaolu~o Vou tentar novo esforço, mas sem esp-1- desta resolução, se quizermos · habilih'r ·o governo 
railça . de 'melbor sorte. Desde. que os argumentos para que, na hypotbese muito provavel de não pas
que · enunciei . oe.s&a casa_, . quand~ se .discu&iu o sar a lei normal de orçamento este anuo, esteja eUe 
requerimento. de mform.1çao _oft'erecJdo pelo n~bre auturisado para a receita e despeza di) Estado ou 
visCQode de ltaboraby,· e. o, dascurao.que proler1 na proximo ezercicio. · . . 
outra CRmara, não me deram esse grande resultado,· Nao compreheudo, Sr .. presidAote, como leria 
1j!gurame11te q!Je.não devo nutrir~ esperança. de que maiA juatJficavel ~:~sta resolução, no pensar do nobre · 
o .nobre senador .. CQocorde comJgo, em que o.· .caso senador pela Bahia; ae ella houvesse iido apresenta· 
de que :11e '&rata é . tio juatiftca:vel como · os prece~ 'da' muito ·aotea. O facto que hoje se póde aprechr, · 
dentei .. 11 .. quQ olle, referiu~u, e procurou. a ~tonar, :de não Ber provavel que passe a lei de orçamento, 
tanto:.o do seu ministerio·. como· o de 1869.. · .. de cer.to .uã·.l seria tão bem reconhecido em Mafo·ou 
,,,« Só. na iinpossibilidade de.paR&.lll'· a lei de o,ça Juobo .. En&retanto nós ounmos ao nobre aeoador 
mPo&o, : !fisse-nos . ,, , nobre . senador, póda..se 11 pre- que resoluções CQmo esta, ou se devam apreseo&ar 
lentar 'uma medida desta natureza. " Eu creio; com muita au&ecedeocia, ou sómeote ·quando se 
Sr •. pn•sideflte,. ~que .a ·J»roposição· de S. ·Ex; nii> é &Orne· evidente a imposaibililade de pa•lla• a lei de 
rigoroaameo&e, exacta ... Se uvesaemos· de agua dar a ·o,çamcnto; e es&a evidencia para o ilobre sonador 
maoilt!a&ação dessa impossibilidade, tarde se tomaria ,lião ae dd em circuoi.stanc.:ias como as ac&uael, em 
a previdencià.CQn&idana preu~te~soluç6o. Parece•· que estamos qua!I .ao. fim da aessic) orcfinaria, 
me, "poia, que o,,aobre senador qu1z dizer que.uma :achando; se alada por.di1cutir na outra camaracinco 
resolu~ :CQmo ,e1&11 •ó.póde aerJul&•flç-~a quando :orçamentn•··e.c:» da 'receita.· .Confeaso que nio·,·P!Ida. 
se reconhece · uauf&o · pruvavel a ImpoFJabdidade ·de '~ump.~ebender o fu·~~~m~n,~ . desta· auerçb., dó 
paliar a lei normal ·de o~mea&o: Ora, eu creio que noJ)re· aenador. .. ; ,. .. : .. , .. , 
eu._~a.mpoaalbilidade oã~ póde ur h· ·je desconhecida.' ' . Aaora os procedentes: .. citei os precedea&ea do· 
( .- poaafJQI).· J!:allodlscu&ado~ apenaa d• us orç~menl•l•~ &.41mp!» em que o .a.~bre senador .pela. Sabia·, ou era 
o .do. ,Jruperiu .. e o do~ aegocaoa· es&rao~reiros, restam miola&ro. ou. era membro iuft•u:ote do Jla r tido. domi-· 
ainda, P~f·,ducutir canco o•çameotoa de despeza e o oao&e. Citei depois o precede!l&e de ·1889. E'.admira
da. rec.eua.,. No ponto em :que se acha. a· sesslo, é Yel como o, nobre sco1•dor dllclioou de si a responsa
impoaslvel que Eemelhaute debate termane D!l· camara bilidade de &udo quau.to se , fez a este .reiJieito no 
dOI Sra •. deputados, a. te_mP,O .de ~d,er .. lllnda e&. te Jleriodo do domi:lio libera.!, não seoao elle ministro r 
ao no ser bmbem ãiscu~do e yo_t~uo nesta casa o .S. Ex. nos disse que não responde seoiio · peloa actos 
orÇIIJ!&Dto. Nio se dará a tmposstbilulade, se as pro- dos minis&erios de que fez parte, porque, quando 
rogaço.es, forem.longa11, e, durante e~Jas,.houver DU· aio está no minia&erio, não inftue na gover1.1ação do 
mero,em ambas as camaras;·mas •ena prudente que Estado. · · · · 
o governo deecansasse sobre es&a hypotheae? ·E, nllo 
pas1aodo. a le1 da orçamento, Dão chegaria moa sem 
ella a Maio do anno. proximo, dous mezea apenas 
antes do futuro exercic10? A providencia que então 
se .. tOma .. e nos .termos desta reseluçiio, tal provi
dencia tomada em Maio passaria· a tempo· de ter 

O Sa. ZAcuJAS :-Não sou conselheiro de Eatado. 
· O Sa. VISCTTNDB Do Rro BRANCo· (preaià•nte do con. 

selho) :-Eu reteria· me aos actos das duas camaras, 
ao Jll'ocedimento do governo perarae ellas, e o nobre 
senador não púde declinar u respon!labilidade do 
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.que pNticaram seus amigos d11rante esse tempo. Teitado pelqs seus antecessores, representantes da 
mesma .politica. O nobre senador nos deixou sem lei 
de orçamento, e explicou o· facto, d1zendo-nos: 
a m.l!!l a, _g1;1err_a d!3 P .. raguay preoccup :va-nos, e 
sobretudo erct' prec1so attender 80 estado de cousas 
nó 'Baaeo do·~· .. Brasil. » Pois n Jsse tempo os nego
cios da guerra estavam a cargo do presidf'ote do con· 
"elho! O nobre St!nador que hoje censura-me por 
qual.q,úer, p~rticulari-iadé ~da i admi'rli*lr•~~ de fa
zenda. · quando tllle suppoe que haja um deecuido; 
•tu e censura· me porque crê que eu preoccupo-me 
.tltlmasiadamepte; eom 8 reforma do estado servil; 
·como entã:d, 1íeu· es·..,irito. cap z de applicar ~e si
mult•neamente a muitos nf'gocios, sua acti•idade 
~ncanaavel,: ~ã.o· .I h~ .de~xar~m,. tempo para auxiliar 
us seus collep'!l' do'·fmperi(); da marinha e doses
tran~eiru~. pelo q11e toca á guerra do Paraguay, 
er,ra·tra&ar dos negocius relativos 110 Banco t1o Bra
si , promovendo tambem o andamento da lei annua 

(AptJiados,) · 
Mas, Sr presidente, eu não preciso de mais ~·rll· 

cedente:! do que aqudle que m10istrou me o. nobre 
senaao•· pela província da 8abi11. como prePidente 
do conse•ho. No discurso anterior allu•ii ao pre·~e
dente ole 1866, em q11e S. Ex., sendo chefe de g11 bi· 
nete, t11lixuu-oos sem lei .de orça meu to, ll serviu~se 
taro bem de uma· resolução rrorogo~tiYa. O nobre se-' 
nador explicou esstl facto e justiÜfNU o seu procedi· 
rnento com as doWculdades o.ta guerra e com n que 
aprtlsentna a situação do Banco do Hrasil: logu pe
sarAi a força destas .;llegações· do>nóbi-ê' senador· 
Quero, _porém, agora despert~r a memoria de S. Ex. 
8 respeito de outro prece'tleote, que; tem a mesma 
paternidade, · e é anterior 4 gúerra · e ás complica
ÇÕ"s do Banco do Brasil. 

O. nobr·e senador_ foi cbtJfe do gabinete de_l5'di> 
Janeuo de 186.1,; t1vemos- tontão du~s sesboes no 
mesmo a tnl•. A, por conseguinte, um largo. periodu 
para discutir-se e votar se a lei de oro;ameoto. En 
tretanto o senado Si-be, e se não Fe recorda neMie 
momento, eu avivarei a sua memoria, que não ti 
vemos lei de o•çaweuto nesse anno. 
· O Sa. ·sii.VEIRA DA M TTA.: -E' molestia muito 
antiga. 

de recei&a·e despeza 'l · 
A qlle~tão do Banco do Brasil não era um emba· 

raç·•· A providencia tom•da foi aqui iniciada, ~e 
bem me recordo, pelo nobre seoad"r por Goyaz, e 
remeuida á comm1saão de que foi'relatór o· nobnt 
visconde deltaborahy; este apreaen&óu logo o seu tra.i:• 
balho. que o governo·aceitou, e que pauou semdifO"-: 
c•~ldade ·nest<t c.?aaa como na outra: ·L' go, não fot: a 

o Sà. VISCONDE DO RIO BRANCO .(prNiident .. do .~nn- hn· de 12 de Setembro de 1~ CID&'eDibara~;tou a' 
stlh••) :-A re!lolução n. 1198 de 16 de Abril de 1864 pasaagem da lei de orçamento; foram outraa cir•' 
pro rogou o orçamento dn exercicio tle 1863" 1864 cumstanciaa. analegas, senão identicas,''quéllas com·.- · 
para o exercício seguinte de 1864 a 1865: que temos lutado . . . . . ' 

O SI\ .. SILV.EIRA D" MQT.TA:....,.. Estão ·p~r.Jendo . O senado e testemunha de qne'nlo·temoa estado 
d b 

ociosos, de q11e se tem trabalhado e ele que eu nilo 
tempo: evem ater no .peito, porque. teeoi ft>ito o: podi• prever as.difftculdades. que .eacon&r4mos na. 
mesmo. r.amara temporana. E',yerdade'·que o nobre 11eoaitor' 

O SR. F. OcTAVUNO: Quem ' tem de bater no não no~ leva·_em·conta eslo'sdi8culdadea, pretende que 
peito é o parlamento, porque nós todos tomos ab ·i as dev1a!Do! preYf!r; mas o senado comCprebende que 
xado a cabeça. 88 apro:~caaçees do r1obre senador não 1ão fundadas~' 

O SR VISCONDE DO Rto BRANCO (presidente do que resl!lntem·se muito do ponto dtl' vista' em que· 
conselho) :-Ora, a lei' de orÇilmento' que veio P.aÍ'a e!le ~llocou-:_ae para constituir-se. Ju11 entre o.mf;;;. 
o sanado E>sse aono, a 15 de Julho, não teve atí'la·· •nstenG e· a IDI'!Oria da camara dos depu~ dos. :.Mas, 
manto, e veio·a passar no )o de Junbit de 1865 para ant.ea ·de considerar .o. que neste ·sentido· diiSI'J·O 
rager n exerci cio de 885 a .1866 · ftcaudo 0 doj' 1864 ,n~bre senadur a r_!'apelto ·~a reforma dil estsdo •aer
a 1865 sob a lei provisoria. Entã~ não havia gllei"ra vll, · uu da~· relaçoes do nuoilterio ·cn~ a outra ca-· 
com~ Paragu&y,,eotào não bavia,as.dimculdades d'o !mara, prec1~ cou11derar o pr~edfl~te''dé 1869.• .· 
Banco do Br·IISit, .e o nobre senador teve oito mt>zes· i Eu allegu~ll o precedente de 1889,· não ·como eea.o 
de sessão,porqu-: retirou-ae_do_mi.nisterioquasi 00·om· ,11ur11 ao 1abmete de que:fazia parCe,,~~o''q~t> taell_ 
do· segundo per1odo. Eu na o 1m1to 0 nobre qenador 'facto• occorreesem ·quando eu estava fdrá . do . Impe
não soú au·tero como elle; creio que s. Ex. lutou' rio. Sendo cenaurado pelo chtofe dess81lblnàte, Pt~lo 
com· diW·:uldades ; mu como ' s. Ex· hoje •se . 008 meu chttft'l, a quem devo l'l'&.,ei&o ·o· Sr. Ylloonde ·de 
apresenta como ~m J:lomem cuja previdencia nunca• ltaborahy, por ter a_preaent•élo eiY·re.aoluçin, ·que 
falha, como o pr1me1ro pttrlamentar Bismark na po· melhor tlAfeza poder1a eu allegar do que o precedente 
lítica e Mollke na . tactica. • ' · do nobre va!tlonde?. . · 

O' s z G I d o SI\. SILVEIRA DA. MOTTA.: - Est&' muito cÜplo-
R. A.cuuu :-:- eoera a penna. matico · · · · .· 

. 0 SR VISCONDE DO RIO BRANCO (pT68Íden.te do ,COA• 
B· Tho\- . .. pergun o: por que r;uão o Eii·bre sena•Jor 
eru .1864 d~ixou-nos ~em l~i de orçamento? porque 
t·azão a lei que d11~111 ser Cena esse anno só'p'Oda 
puss:•r no aJluo SPI{UJnte, quando o nobre sen11dor já 
não"~'" ministro? 
· Em 1866 o .. obre senador entrou t .. rde para o mi
nisterio, mas o le!npo decoJ·rido devera ter sido a pro-

·O SR. vracoNDB no "'to Bu~so (prendmt~ tlo·~~~
aelho) :-Nlo allegue1;•pois, o preceden~e como'cen-
sura,,mas como 11ereza. · : · 

O nobre• senador dis~e: • censuraea ·o· -.:os1o pro~ 
pr1o acto;•_ e· nesta d1sntencilf'em·que me acho com 
O Qolbre VbCOnde de ltaborahy, O nobre senador 
levou a sua f'arcialidade a tal ponto; que acêres-
centou •.. : • 



I 
... _-... .......... ,'-_ .......... , .. ~' '- ...... ~. 

.-,3 -

, o .. S .• , ~ARA~IA'.: - Parci ... U~ade! 18;71 :: .qpando. ,auto,riso; o.p,oc~di~e~&o. ~p 10~er,Do .: ° ~ •. v.sco_.,a 'DO 'Rló' BIlA1'(CQ . (prtlsUeftte (l.. actual.colD o procejlimento do' BlIblne&A de.)6 .de 
qM .. "h'J): --l'areia lid.de. J ulbo: creio que' I!Aô' ,'.ço o«"n .• a .a 1B~mÍl ,li', el .. ê. ,/11-
.·'.'O'S' ·1l·.;Z ..... ,,·J •• · •• -.O .. :! . IIintte •. que ml! naoculltl!,digo, que e~~llpe~IUI-

.. -.. .. lIIeo~ po.~rrellil da coberedda e do 'd'rer'o~" , 
.' .' O SIl.i . .\ VI'~O"D&,;Dp: ,RIO'B.A1'(CO . (pr.Ui....,.' • . tl.o' ... '. Mas;' .i circum.&àacia •. ·.do orecedeDte 'de :1869 
,CIO,.,,'Ao):.-:.c, •• ,0i,1S me O!Dobre .eaador: • como' ae·rio.ioleirdmenteou'r.',;·oumuUo·.~i'eÍ' .. ,~'CóJiJo 
recrimlDaea. a JaolUeo •• quem, de"ei. coo.ideraçio nio diavidou /l1Drmir,:o nobre ·.en.dor·.pela ,proj-I"
';''IUII, vo"e'evllr"ID'·_,',~e 'I.Ir&e que o Dobr~ .• eDa- cla da Bllhia. pOil que S. Ex. (di até a" polito'de 

.. dOIi,eo"".de qlle ,eu. e.teva iabibido de de'eoder-ma achar rizões ·attenuame. para o :pr0c8dlmeneo'de 
·.coa.tra u .... cen.llta:.doDobre,vlscoodede;ltebílrah1' 1869. eaenbulDa .. para oc,!!,o,actllal,T ; " 

"O S •. 'Zif.c.aus:· :....Que é . um ~f.cto .• de' V. 'EJ:.; . O SR.' Z·.tC4RIAS :;..;, !Achei·'uma explic.~o. Nlo 
.&aIUIHo~·; ",."." ....... :. ":"!" :' .. "':,: .,,":":': aebó'para V·;·'E:r.;. :,' '. '·1' .• '.'; 

. O S·.;VI'COm)8 DO "Jc)rBujco' 'C,reAde"e, 'Ilt> .. ·OS •• 'vlscoKoB Do:RI,' iBÍlAl'fco(p"'Bide'ntiJ'tlo 
tJo".tI'ho):- V. Ex, dlsle 'que oll&inba'recdmiDado tJorl.e'ho}:"';'Quarido o Dobre senáiior prl.c!iiMivaLit
. a homeol.quo. me b.viam e'evaclQ.·. .. .. ' . 'teo lIar ou explica r coai 111 uUa complaceuc'ia ofacto de 
'. ;:P.SR· •. :Z.C'~íA~~:"':R.cri·áli.ou·~;.i,~e.mo::J;:);:' 1~9. o.Dobre viscoode,de TUlborllbr_ emulII'apar~le, 

, . dl'se, .,uldo. tam,bem':> em 81lU, ,a P.q,p',:, , c,mal.Ala&iio, 
" O 'Sá;' VIScO.DB 'ocrRJo' SRA.cio :J~tI'.i"tIfÍ·~ ~,dli cbegou-.e ,a dl,cu&lr OS. orÇ6~er.tos da de.pl!.III.,e 

reo""'ho)': - Se·eu trago o lacto em gjinha dilfezlI, receita. _ .. ;umpre.ml!~, pot61D. recor:dar ao, senado. 
'':''OIUO'fI :cerrlurO' S.e eU' aJleBorque es&i r8~o1Uí;ão é que em ) 869, o gabinete 16,.de Julhq. ,nao', &l:Ddo C~D. 
~o Ju~\Ulca!el·~. se~aom.i~;· .~o que'a de 1869~ cODÍt. ,tra si • opposiÇio qul'l boje telp"o.,abioete,de 'pde 
'b~,O~"O.!O,no. bre. Vlsco~(f.e.d. e Hilb. orabr .· de.ter·laD-. ,Março, servill,,'8 para ,a ~!8cu •• ão dAI, .. Iei,~ •. ~·&a. 
~dor~a~.del,~~~eio' O flobre le"ad~rloi:qu~q~a- meoto dell8 anDO de uma proposta m~to antenor e 
Jifl.cou· c.eD~lIra. o !(Jle. era deleza~ ~u'lnvoca"a,. au- a !lantada (tlptl'"do.); de ,maDeira que ,Dão ,tst;e de 
,torid •. a~ ~(I Sr. vilc.oade de I&d'b~rab1contra, elle: ,di8cJlur nacamsra .I:I~S deputados se~ão ó'orçamento 
prop~IC? e.o nobre.,~oad~r viu nisto deaaca&o .de, da guerra 'e o da'receiea, .' •. ' "." 
Proielulo'con(raoprotectorf . ., ..... , .. i, '0' ··S ·S· ...•. "'H" ,. 'A' '·d .... ·.t ....... , 

O S Z ' _ N·. ' ,. "';;' . •. ILVBIR4 DA. 0'1''1'.4 :,,,;,,,: PClla o; " e%~C:I(). 
R~ ,AC~.IA~,~, aO.&/I,IICl ~m.desaca,o.", : OSIl. VI8C01'(DI 00 RJO BU1'(co,(p,.u,dmle /k) Do,.-

,0,8.,. ,BAllAao.JCo'J!J!:GIPB:-.M.I 'aliou. em .. 10-: .e'ho) •• , e. portanto. nlo me admira qUI!! JO'18 
decenCla. ". . '. • . I m8i" feliz DO pndamento quedeuáJeide,or'1ameDto • 
. ' 'O' S ••. ViSCOlorDI'DO'; RI,' BRANco' (preaidenttldo' Mas. eSla JeFchegou'lIo l8/1a'do, . e,.{lOdendo, p" .. ar. 
:c~ri."elhl'.l:.~()r~; ,~enhorelieu,precl80 .'dizer quelJcamo"lem eJla, porque.o minj~teno 0;0 qIlIZ"cce~ 
de",!,.esh~a."e.c9Dsldera.çio ~o. 'Dobre ·'.vlscoD!ie do, der á fep~ra!<l0 de "'gll~,S, artl~o8.,.NAo. C8osur81 
,ltab~rah1;~,e:.el.le'dlJcetto. dl~ptlnsa'.lavor. a quem: •• te ;prClct,'dlmento .do mUl1ste!'10. "ço~q:q,~nto. ,me 
h!,~'rajc,olJJ o'~e!l'.II'P.reç~" m,as Da" bll'eDtrenós lela-, recorde ~m de que o .nob~e l!J1nistr~.f1éJa ma,.;fobll 
çoelde pr~teC'tor e prole*ldo.' '. ..." '. , delsegabln~te nao dU'-ldar,a. I'e o leu voto 'osle 

b.,5. ' Yi.óo~j,. ql ,ti.~(,~.4Bi: -.:..:A poiâdo. . ,p~edo.min,'Hlte. a~eftai' o 'al!cor J~ "que se mostrava 
"lO. '. f". '.' ... '.' •..... .' .' dllpOsta's opposlção do sensdo. 
;" O'SJi;'VlSCOJfOBOO'RIO,BftA1'(co)'(prusdmtll tJoeoft- . .... .. A 'd 
',,'Jaol ~: ... Ma-i.Gellm. 'v.zo· hej'",dieo,:tenho uma ° SR. ZACARIAII; :~. pOla o. . .," .. " 
'Ira ode divida,' ·para., cOm . muito. , ,de: meus concida- ° 'SR, VISflO1'(OS' DO.Rlo Bul'fco (pr ... fllen,. _cu,,
dtOli 8trmig()sJ' 'é, ulD!I·verd/lde~. mas' tamb .. m 18"110.: .elho) :-A lei o&1Jrçameato podia. pas,"r.dllixou.,cle 
'coa.eMDci/l· 4e "!le,o: pouco 'qlle ·sou. de"o-o prio.ii : . p/lllar por es.a. cjrculD~tancia,. ,e. ,pr~ft'rill'lI!I uma 
pa~mente,·., a "OeuI, ;em'primeifC); logar. c' depoi.aoi re8~'ução, Não digo ,que o miniatario oiO'tj~~II~,h~a,' 
meu trélbalho, (1IJ1ltll b~m, muit". o"oiatJtlB .. ) Como, ra:toes para nAo acellar esse .lIccordo 011 . transae-

. poi_rlo nobre lialiador .. qua.eliál' é .. "0 sobranceiro,: çAo " ..' "." '. . '. ... . 

. :~~ eSJ)robr.· c,",erou.lldo a I/ega r o p~oedeo'e doSr.: 'O. 5a: ZACAIlIAS.: -Não' houvo eníp'erraméDto'P :, 
.,soonde!Jde :llaborah,,;colltrauma' ceosura 'do mel-' . . , . . .' , .' . 
1110 ,Sr.- :ri~coade, ,e Illé!t'ê'neste'proceder um. iade .' O SR. VISCONDII DO ~JI.I Dul'f.co. Cpre~tÜflllJ do.·c()fl-

,ceoci.'!,,, .. ,:...:.' .. · .. :· .. ' .,; '.' ; BtJ~ho) : .. ,ma~"Iacto,.e .. qlle .. nao.d.u.I~oq.flcaraem 
".,: . '.... •..• " c, •. "",' . .', ,lei, lJe orçamt'r;!lo. Dao dUVI~OIJ prellru Ilmll ~~so-
... 0. S". ' Z~HlU.~ ~,-.. Arg.umentar c.oot:~a os proPrJo. s, .'UÇA.O pro.. roga&lva á leparaçao de alguDs arugol! .• 
·'aClGs;.. ."" .,'. ":.' .'. ~. . :" '.. : ,q''''' aliás Dàoetllm esseucillt:s, . .'. 
',.'. ·O.SIl. VISCOl'fDB·D().Rlo.Du1'(cO Cprelldenttl!lo c0n..- . .' .. Ora, se e&411:169, por taesmotlvos. pôde deixar de 
Be.l,~o) .~,-:;- O, aobre len!ldor, :~sou deste tea:~o,. e ell 0: . passar a lei .uorÓlallJe I.Irçamtlnto. • • ". . . 
replLo; 'porque; como o. nol:lrll' lIenador' o·mautem.: ". . ..... . 
hei de IQgo .. fa.zer apl;'lic'lçãO do mesmo termo~. ,.'" :.' O SIl. ZACA.!'IA9: - Logo, ,bouve emperramento,: 
.:.')~r.·.prel:idl:l~te,le.il,!: ~ies8e,aqui ceDstÍrarop'ro-(~.EK é que aaa quer!~rorenr.apalavra •• " . 

'codamentodq,Dtlbre vIsconde' de Itaboraby •. 'ou do: O SR, 'VISCONDBDO RIO BRANCO (pre~llJe-nte do 
m"'nislerio do. que eu' fazia:'jiarte, ba veria r/lzão para. cOfl,elh" ):-... por que razãó .'Sle a ri no. quaodo' li ses
eKJlrobrar,se-me' semelhaiJl8 pfocedimeoto; mas, são está'tao adiantada, quando a discussilo do orça ~ 
quando '/lIlt'go' o ràcto de 1869 em defeza do (acto de mento na camarll tcmporarh!e acb3 em atras(.; não 

, '. l.' ".' .• -, '.'.' ' '. 

.'j 



. 

. 
" 

' 

~4-

: a'doptaremos' a mesma pr()Videncia, que póde, serfir 
ao mtnis&erio actudl, .ou a q11alquer outro que go-
verne o paiz em Maio de 18'72 '· ·. . · _ . 

plica-se o se11 proeedimeuto:' Elia ·conheCe eatão do 
proprio facto, e diz :, :• olo ·posso. discu:ir e votar o 
orçamento, em ordem a mandai-o. para o.senado ~ 
tempo de lá ser discutido e. con~e~&er:ee. em .lei, an
tes de pri .cipiar o novo 'ánno ·&niln'celro ;'e; potr, 
·adoJlto e·proponho·uma Teiolução 'prorisorla. · ·. 

. . O nobre senador pela Bahia d1sse-me que eu hav1_a 
claudi'cadu na historia. do facto da 1869, pelo q'ue 
respeita á minoria do senado. Eu failei em accõrdo 

·'com. a minoria, não· me recordo se disse que o ac · 
côi'do fôra proposto pela miriori8. .• ·• · . 

O- Sa. ZAcARIAS :-Está em seu discurso. 
0 SR. VISCOliiDE DO RIO' BRANCO ( presidrtate do 

conselhoJ.:-.- .. mas. nisto não. lhe -fazia, otfonsa, 
porque, esde que ha accôrdo possive_l, _ aceitavf!l1 

. I!IIHrd o ministerio e a minoria,: tanto JDlP.Orta •. que 
seja. proposto .,elo ministe'ri9, c:.mo .,ela rn1nona ••. 

O Sa. Z.t.c.unu: - Tambem eu nlo disst~ que 
fõra proposto pelo .ministetio. : . , ·. · · 

O SR. vlsCOIIDE DO R1o BRAKCO (Pf'eRi~~te do, 
·conselho 1 :...,. . . • ·tu•:! o depe_nde das condiÇOel!l do 
accôr.lo. da natureza 'dos mouvos que o determinam .. 
Mas dep()is e11 li a ~is~oria, e. veriOq11ei · pelG~· an" 
naes que com eft'e1to~· u1n am1go do -nuDls&eno 'Se 
entendêr~ primeiro C?m o !)Obre senador, e o ~obre 
eenad: r c<~m s"us a muros ; quto h .uve conferenctR · ..• 

O SR. ZACARIAs.: -Houve protocollo · · _" · 
O Sa. VISCONDE Dll R1o BRA.Nco · (presidente "tln. 

eonsel••o\ :-••. na. sala· do. presidente do senado; 
houve protecollo, · etc. Mas to•l'as· est~·s"circumstan · 
cias nada valt~m; o caso é q11e haveria accôrdo, se o 
ministerio o aceitasse. . 
. E como então apreciou o nobre senador pnla pro-· 
vincia da !labia esse facto de 1869T Acho11-lbe razão 
elplicativa , seniio auenuante , ou censurou-o?. 
Ceusurou e mllÍtll esse acto. 

O. Sa Z.t.cA:t\us :-Esse acto; que Pra· de V. Ex. 
tambem, censurei muito . · · 

. 0 SR. VISCONDE DO. RIO BII.ANCO (presidmte .do. 
conse•ho); -:Uma vez que V. Ex. _constit"!liu-se juiz 
parci,.l, inr.huando-st! n favor do nobre VISconde de 
Itaborahy, no pleito a que deu motiYO~sta resolu!ião, 
eu preciso recordar o que V. Ex. entso d1sse. (A brmao. 
um volume do• Annaes do senado). · 

O. SR. -ZA.CAII.IAS:- V. Ex. vàe lêr o que todo o 
mundo sabe. · 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidmte do 
coftselho) :-Mas V. Ex. tambemleu outro dia o que
eu disse recentemente na camara; vou lê r o que me 
convém; é preciso recordar o que V •. Ex. disse. 
Tenho prazer em lêr I'S euas palavras. (Lii) : 

" Ainda. Sr. presidente, ha o11tro · motivo para 
que a o;~posição, que aliás desejaria marchar de 
accôrdo. com o pensamento do nobre miDistr.o da 
marinha. que neste r1egocio se mostrou tão cava
lheiro, ha mais um motivoporq11o a opposição n~o 
póde approvar a resolução; e é, senhores, porque 
não é reguldr o. facto da camara temporaria iniciar 
uma· resolu~iio, m1ndand•1 vi~orar o orçamento an-. 
terior, depo1s de haver dis'cutld.o, votado a remettido 

.. para o senado a proposta do orçamento definitivo. 

a Mas no easo·de que se trata acamara ·Já th1ba 
demiUi.to de si o'direi&o de cuidar do orçamentô·;·J' 
o tinha ·mandado· _para· • esta ·caea ;· a nova reaoluçio, 
'por mais ~ue queiram 'dissionular, importa-umil'emen
da da prOposta q11e temos entre" m&os.- Nt'te V. Es. · 
qqe o· proJeCto. ,da, resolução, antes.da em•nda·;que o 
modificou. era com fotfeltO desaalrado, porquanto 
dizia: c A lei d<> orçamPnto de 1868. a 1869 reg11rá 
o exeri:icio,de 1869 .a 18'70 •. »:' . :: · . ·; -'-~: > .... , 
• ..Isto era . o ;_..;m~ ~~e Íii'~tili~a·r~ dlj~ ~o 6 orça·: 
meuto que· estava mos -discutindo·;· •porque,. ·o·-que é 
qll". se. 11iscu~ia riiCJUl,,j A· pfQp()s&a.d'!.,~'ÇJIDitm&o d~ 
1869 a 1810. Ora, se.ll camara ~alna que Joan .le1 
de -1869 a .(810 a.lei anter•or, .a coQa~tquepcla., ~ra 
q11e a. base dos ,DOIBili!·IÍ~batea-(reapei&~-d(!.OrÇa• 
mento des•pparec.ia; O. ulü~o.,arlllo·dll or~mento 
Pm discussão declara que :o: .orç~tmeuto .de 1869 a 
uno vigorará,, no .. exercício de. 1870,a.lw,71; mas 
Sllbstituido O· o,rçam.eDlO de_l~9;a lfJlQ po\o .. a~te" 
rior, .'Jegundo a,resolução: aates .ela emepdao·:com9 
Astender ao ·axercicio,de 1810.,al8'7l-o.d,eJ~,!l 
1870!» . ' ,. -

Mais adiante, disse o nobre snnadór'(C.I1 :· · '' 
• Para que se recorresse: á ·iniciatin .da camara, 

erll "lre::iao q,ue o governo n!lnhum outr<> meio·ti· 
vossa de, sahu da diffieul,dad~. ""'·,que :-8!1 acba ~l'ft
sentemente envolvi:Jo ; era. pJ:OCliO( que .o ,gov.erno 
não podasse absolutámen&e. ir adiànte .sem o,recqrao 
á .itateTv~~o armt~lia .da unaniaii.d.acle;q~l},~n~.~ 
d1as por semanas, as semanas .Jl9r, mezes, nlo .~· 
dendo levar a &Jem qUe o ;vapor' ·ebteJa·. ,ahi' ·ílet1do 
para os dignos .. representaiite~ d~ naçao não se reti
rarem aos palr1os lares com ·toda a· breVIitade; como 
se o6s es·opposicioniatas'tivessemoe• culpa-duso, ou 
se fossem os responsaveis pelos d_eustreá 'ann11ocia• 
dos para. 5 ·.de Outubro. (B•Za.rtdqde). Aates.deen 
dia f•tala maioria doi represeDtantas da :neçio qlle· 
ria estar junto ' dos saus peoates, ·PO!f~..U8 tem nelles 
grande fé. Nó• ·aqui:· estamos. euje1toa ao ca&a• 

clyVf:e p~r» e11~ ei~~o, 's~. pn,eiden~. ~~· ~ati o :o 
nobre senador não acbava razões expUcaLLvas· para· 4 
reso 1 uçlo de 1869; .pelo contrario, diZia que: Dão ha
via prt>cedente i1ual, depois de votado· o orçamento 
na camara lemporaria. Agora qu"' o orçameoto:nlo 
está votado, e que. a eamara enYia .uma -1esoluç1o, 
quan<lo se diio as condições em que lfoobre senador, 
eml869, BdmitLia um11 providencia dessa .. oatureza, 
S. Ex.' .'nos disse honlem que o pr~ente de 
1~9 ela;·mais Cli:Jilicavel, linha suas. razões atte· 
ríuantes. ·. . .. .' . ; .. , , . · . ·. · .. · . , 

Quando acamara envia ao senado uma resolução 
proviBlli"ÍR, tendo ainda entre mãos o orçamen~o, ex-

Qlllindo eualleg11ei o prec.edente de.l869, o nobre 
senador. nos disse que não havia decencia em· meu 
procedimento; e eu agora _pergunto~lhe se'· ha tem
bum decencia nessa cot'nplacencia do nobre senador, 
hoje, para com o faclo,,de 1869, tendo-o antes cen-
surado naq11elles termos? · · · 
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: " .. '; quál é~ciIu,ado' atrazo, ~'Ó projei:&o dill~i . lUna . de contár" :desite ij:. pnaé~p'I(;'l dá' sriirl'o:óoíri 
d~ ()rçamentoDa "'DCIara.te~po!.'la ?OQob,re s~, m~io.ri.'rel.tiva;e a&li domm~i~ .. ~J,,&~;. li,e~ 
.. ad,o,: ... depols'id~ ..... , aprecl~çoes.a que~'nho:rlls~ IDOI' mal.orla para gencer na"',d,eUberaç681'e par!, 
pondi~o •. dl .. e.n.~ •. :, « '6 a.r~f(Jrma, dI) aCedo ,etlni.!. c!lo.tituir· fuorutll:.llto aiada ~~epofs·,·qt!e '.I'!I~.ii 
o minlltro. da fazenda ,Dão cuidou de lIu&ra'couÍla ó áléiDbrósda' mai~rias8 re&lrerall1~ '. . d. .' ...... , 

excluiivamente ttn&r~~u-se li cssa l'Jé."-.'· .'~.' • '. E.te· láctonAo "S8 pód." iittrillldr (é'precf.c;'d"I~O' 
.. 'E, por'slSa . ôcc .• silo'·'·o' 'riobre~; 'reoadói"éi&.bPle- em hlJara·'ileiia'iU~~trada.ràaioria~o.nH.",adorà);.ííi~ 
ceu. um 'prinoipfoi .que.elll.creio 080'18r verdldl'1 ro. 8e~de' auribuit senão 'a~ coof'lcço8ldel88. iJlu.&res 
Di ... ·oO.{i S •. ts.que qUl!mia"re.eatl uma ref",. rma, d~~u &ad~s ,(iJpoi~'~cft?; '.D'80bull:l· oll'romo~el,:C»s'I~ 
de .. a· tmpor,&aDcJa ,deve' ·contar. de antemão,'com r8Bllitir a "IPU' conlidttraçõ"i qUtl poderi.,m. lepa· 
maioria' 'para·:.veoC8r 'nlS, deliberações. e ,1.1ê. com ral-o. do mini.terio. :. "", '.' ,,,./,,:,: .• " 
maio~a p.taCOQ.thuirqUt)f'ú~.iQ'J8peoden&eDlenle ,.·AS.im, ,oi •. Sr. presld80&e. o,p~~o·dolaobre 
da mlOoria •. ! EII;me·atrevo. aflJz~r;, .'11 pézar' 4a-iJlu.. I8n~dor. pela .Babla.' que-' .ó~esceJlCltloaliaenta. pcSde 
1raçAo;. que .,.,conheço· 00 ·nobre. ~se"ador, . que. um v04'.00":1'<I8.",",VI' agora .uma, r.4lfliNçiO .:pr.tlej. ;0 
·tal IlriaciplO:';eIOl<JIOII Ibe nocorJ'8r dl'lIilõu8ti1t,; min_rio,tio!J". maioril que"o.aobre,.,Dldor. jull' 
H/aelhao&e proposiçio não é sustenta'oL.· <EDI lJadlllÜ.pellUv811JMr •• pr8lea&l1:iod.~.(,r.eforlD"; 
1Ir.,m".~.o: •.• 91J~' •• ;aerla.; ~ma .ab,e,~çil1\.da8:., boaa logo, oode e.tava a imp~e,.id.nc;l<t·.do· ... bi~te':, .. " 
pra ti.,..~ d(). 8y~~mll ,. repr.eserJla:~lvo ; . se omi- . Senhora. ,DUDO.J' 'aapIN! ';Ú rbpnr ••.. dua{.lhvel. 
~1~&e~9.;: deves~' ,aP!:Ii'ar,,: 08 . V~~!I' 'da" 'toa·fori.· e aem<aeDbum dOI. meusiJIua&rldoa:collq.I;; ,;fIIID~ 
.. rre~iDlebtíil··'a OCa n tes: de todo : e '. 'quillqner deb~·te taDlbem' 1pl!etendl, ,pastlr· <lior ; :h·mem, m~ico pnn· 
r ubllco; de sorte que aapreseneatill) de"'üaia'pro; deote; mas •. aio,,,o.1O delxlr:de oI:' or,":6.Ce.,eell~ 
po~l •. de ••• ;.ord~lP. ou·, c ,maras uio.sepil ;~.l.;d.. suras de.faprevídeG~ia.: ~wt In me ó nobre.eoaIiM. 
que .ulua' ,ormal1d~de ... p"rque,·a: . mlllorla.;JII·BllaVa .Igun. fiCtos 'd .. ·nosaa b,Moria,,.rlalDea~r ,dC80&e. 
arregimentada. Eotre&alJto, falla·s&: eDl regeneração '(o'Eu cooheço um Jldo dtt:gran'/e'impreridencfa,da 
do 8y'8teql:,.rep1'88e~t!"~i.v.o;, .diz-S8 .. q'.u8,(),ministerió "arte·de um .prelidente.iJe:conllefhoie e.~Jac&o 
.nio. ile!~IJ~PC!r:.6,~f)~s!lIe>~cf'!Aos:,;,ep~Ieolá~teai da. a!,u'8$:pred.aDle .. te·~om "o lI()bres~D.dor, pela .)Ia
D"~O,; .que" ;,de"~. SIlJ~I,ta r,~111,l : .lIs, . COD.sequeaclal '03.- '"a.r',FoI· qur. ndo eUe em.:U ,dei i~alt' &Je j lH62·~pre
Ulta~8,.~".,lIm. c;leba~1! )~s~lareC::I~,!;. ~Ílo .:oprl!lci pio S'!OtcJU-S8 Da' ~m!lra .dosdeputadoa.1 pre&eodeildo 
d~:~q~~ .e,Da~or !Iao .~ •. prlDclp'lu 'ver~adelro;·'fI Vlver'COm.am/llorlJ deue}empo., ,,:c;;. . '''.: 

11J~Il.o. Ir.e.~~.del!~. :~,In~a~ ,q!l/J.n40p~teD~~ ~ nob~ O SR. ZAC41\IA.S:. -- Como V. Ex~ 'ube' bem' bll&o·· 
se,na.d.~r. qU~.d'~:-!. ha.J. I' 1P1.t;t.,1ster.lo;. pos. 8I, .. el" ;sem ria I Fui mal. p.' ia. vidente; sabía"o qu. e fa' .colÍtecer 
ma~!>l'1a.lI~so.luta" 1I.'.>.é, ~em, m!ll0!'la relat~va"p~J!I ·H •• ".".".,.... .." ". ," f,.·.· ,. 
VeDCepJa. dellberaçàes,.semmalorla absolulá para 9 ~R,. VISCONDB "D~RIO B.R.ufco(pr:(nde~t" do 
formar ,cs_á, (Ap'o,i~~o •• ) ,.,' ,:,',," .. .' .. ".:" c.,ftselhf)) :-:Ptlrd(Je:m~ V .. EX :ell.;bel . ~e'.J,.rlJar 
. : ,Senho~:i. n6~d.e~,~J"arr;to~ ~.ell1o,rar n08S08 c.o.stum~i. pelos . f .. ct~s.· pu~l~cos e: nio pl'lo g~e 8~. pa ..... a ne 
.relQrmar,o ,y.telDaeleatoral .. de modO:.qi1e :pÓSSiIlD08 recopdlt'?;. do, ,se.~ peosalD~oto.· O Do'bftlaeaad~r 
chOlrar .a ~maras em"q~.8,·àsdftrer,énte~ opioiões .!,pres~',110u:ae. oa out~aca~dra' CODJ~S8 eUa p.,delse 
.pql~$i~a8 esl~te'i~~ no:ii!li~:j!eJalJnegicfmllment'l' re- Pr8s.tat:-.!beo· seu "pOIO; lOl.J~~~cieollueo'Sr. TOII_ 
"r.e$J~Ce. d.,.) qUiJn.d. o. ho."v~rmos Chegado .. I,es.: .. 'a .. p,e;. HOIIJ~m. se lev.~.tal~[lara. éb~~!a. ~ .. ~ObJ'fl ~Dader ... : 
felçio ... dQ".yslema rl'presentat'vo. as camarllS mia. «.oae,! ou o m!!ll~te .. ~ 011 a. D181~nb I. FOIII.~US&o, 
nímp8, ·..maiorias ':I1JJho .o.iJllIero~illi, se~ao raras. e' porconselb08 'd~ nO~~·leollU.ol"·PfJlo 'Rio' de' Ja
CalDo, pois •. 8~rá posSlve} governar e9'Ce pllii se tio ne~r(l, .0 .. Sr. •. ,.,tIc&a~lan,!,.,.qu~ .. CJ. oobre. pr .. ~i.dente do 
nhumi refclr!Da:iDlporlánte:pu~ener jnici~da~. 'sem c~l/Is8.1b.c,I dól.q~'~nu. litabl~~(~! ~~~lvcu:~~ ~,'~cel,ta,r 
que h1ja mUOll,l psra constul!lt:, qll,of'um. Indepea:. uma Ql1estlo ~e,cou~I~~ .• ""., ;, '., ;'l" .,' ;. ~ r . 

. delltemeote.de.~ulllque~:oPPO'lçao"!i ,'. :. " . i!. ,: .• 0 Sllf; .OCT4vr.ANo,dil un(.iJ:partt)., .. · ..•. .,:. :. 
; "Nio.éa"dlD,.Sr:,:presldente. que se entend~.o 'Y'· OSl\.·'VISCO!'JDB DO .Rlo. Sa'!I'co::(pr .. id''''. ,do 
tema reprellen~'lvo" na Iogls~E'rra •.. (Apn'IJ~", ... ) OOYlsft/Ao).: .... ; •.. a custo aceitou 'aquestio de.con
Lord. P~llDerstoa.achou-semuUasvezesreduZ1dua Dsnça;: .. : ' .• " ; .. ';.:/::: :"";''''., .,: 
uma.mlliorillde.qu!ttro.,yj)lO~ •.•... , . .' .", O SR. Z4C4RlAS :-Ers a lei: de' promoçóe. da .1'
.. E a. cO!laaq~enclasdoprlDClpi') do nobra ... scoader ma lll·coatra.anual me "roDuaci.l,.a. ", ,I,; . 
·IAtI·ainda" mala graves. qnand,) se traaa: de ulfla 1'8- ." . !.. ., ." '. ..',..' '. 
forma que nio é q1lestlo de psrtido. elll que .880l'i-; ,: O SR~.VISCO!l'DB !JO RIO BAA"CO (p"B&iJtJol't' floco ... 

:Dlõe'; ,se diwidem ~e, um 6. outro .I!~.o, UIll.1t quelotilo, .. sl'l~o): - FOI Castl;lO:; .?, .. ~.?brosenador. tem .sido o 
comqulnto do maior alcance "olltlCO e .soda', sem mlJh>r o),staculo .. dosse .proJl!clO ~e ~ei •. por causa 
tlllvid.t Deul'a para os partidos. Corno se pó.:.le Cl)ntar delle morreu ao Das~er o seu jlrlmearomioisterlo. 
com eu. maioria em &aea 'casos? . ·Uli~;·senhllres, 11 lm·guagp.m doque,u8oIJ ° Dollre 

. Felizmente, . senhor'8. este mhiisterio tão fraco, senad, 'r. não Coi a lioguagem. de' quem .. prenu os 
como o conside.rifo nobre senador "elaB.ahia...... conteclm.elltosy .se.·.o nobre senado!, p~eviss~ ~.que 

. O SIl. SILVIUIlA LoBO: -' O peior que tem tido a~ontecell, de.v.la ~r prepa~ado, !ic1'Ja J' ter. a cc.~. ° su . fiaDça da Corôa rara /I cfjssoluçao da camllra; oao 
p . .". . . devia a presentar·se alU, expoudo-se 'áqu,.lIe inci· 
Q SR •. VISCONDE DO RIO B.RANCo (prrsidente. d,· dento.· sem estllr arriudo do de~roto de di~soluçâo. 

cf)nBftl~o ) : '- •••.. qu!, tio po.uco merece do nobro se· O nobre senador IIpparecia' á. Creilte de um ·mi'ois· 
nador pela prOVJQCla de Mmas Gerat's, "eve 11 for- krio novo, que na~c.a da 'oppoeiçlio, ante uma co-
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lq&ra t11mbem.n~va e.em circumstancias que não lhe opposição na camara dos deputados, comquantn ,te
permiuiam AS!Iirar. ii confiança .d.t. maioria destll~ nharrios maiorb relativa consfderavel', e até maioria 
se~ .offensa do;p!)ndunor do,governo. e da mesm para coiistituir quoruln •. deviámos·· logo retirar~no~ 
c~mara. V• mos ver as p.11avru de que o nobre se· ou di~solver a caioaraJ Porque'ó" uobre ·lenad!Jr'em 
nador então se ser.viu, paro conhecermos ,. previ- 1~ não.fez llp;Jlieaçãodeste sou principio~~ . .'. '· 
dencía de S. Ex , o,verific11r. se os.previde'ntee; · óii ·o Sa.' ZACARIAS:.~ Perdoe-me; só pedi.flie4idas 
tacticos, como o .nobre senador,: ta~nbem troJleçam e indispensaveis.; .. :não ·apresentei" reforma"'iienhu_ma. 
ca~m,. C'!IJ!O dessa. :vea; el!e. trope.çou e ,ca]liu. Quando . 0 sa, VI!ICOifDE .00 Rro BaA!fCO. (f're8srtl!ftte :do oon
a.opposlçao,.emmalor,a na.m1ma.r11, mstavap•ra "L 0 b d é 1 d · · 
que 11cei&as~e .. a questão de .. co .. _Í!_Ila.n_ ça, .o .. nobre seua- • .. o):-: nu re ·sena nr at ·: evou aqua.o·pro-
d d · jecto. sobre· o Banco do Bruil, :quo. ha -pouco ·nos 

or respon 1!l neste• term01: · ·· · · ncordou que foi uma'·d~ts•prP.nccupações que o :pri-
. ·ir Eu respondo, Sr. presidente, que a sabedoria.da varam ·de cuidar da .. lei· d" orç~men&o, Es11' projecto 

Corôa, · qu':indo 'Uegnu· a· dissolução da eamara, que era :uma hi de coo8ança e de gr~tnde.alo·.ance. . 
'Pedira: ·o ·gabinete passado, · suppôz sem duviia quo , · Eu não pre&enào,.·eom e!hs rt>eurJações: mais. do 
lhe faltara maioria,. e chamando. ao-:poder•a• opiniãa que mostrar ·ao nobre •SPDIIdor· que -as·tactícasJpilr-
vencedora peniou-na1uralmente· que t1o·lado.deste lamP-ntares .. ; •.. . ' · · · · · 
achava-se o maíór numero. · .· · · ··· ··: ,, .. • .. · 0 · s ... Z · · · ·E f · t · · ·· ·4·· - · 

" Se, entretanto.osifaetos mostrarem que o gabi ... ,, ' ~;- ACAR.I~a ':::-:-·, .. 11. ar~a,ou, ~~s ~~~or_..a:ç~s. 
nele actual, l'omo o·: trans~cto;. alo tem. maior.ia;· . , O .stí.. !ISCO!fDE:. DO Rio, .~1\A!fCo .. ~ (P.rea.ul!'."e' ·. cfo 
!'adA: i~npede: ·:que elle·uae -doiJ .. OJe!irnoll direitiJs: que i:Qmelho: -.. .• • que .os pr~vadentes .t~!D,~~~~ -~"DI 
lDVoc4ra o seu predecessor" (A onitJdos ). , :.. . :. · ne11es errof!, · : , . - , . r :. , . 

"O:ministerioJactual ha,de iahir de qualquer em- ·O Srt.ZACAR.tÁs:-oHei' de mostrar que- fui- muito 
bliraço, qu~ occorra, com a mesma digní~ade com previdente em •ambos os caeos ;··v; & ,{t que-foi im·· 
.~ue ·O· mintsterio pass~do_; pers~11da-se· dts!lo o.no- prevadeoto em 1864: · · ·: · ,. •, ·•·, · · 
lire-deput~do -pela prOVIDC18 do RIO de Janeuo •. : . . . . . . .. ... .. . ''R '8 . . . c· êl'tl'' ... , 

cc CC?nheelda· por· umA votação a meio ri• da ca~a, . O Sa. ~~s~li!DB . _Do ao _R41fCI1 ., P". :.. '. e"ot'. o 
lleformfena'l Ro-gabi'lete,saberá elle usar, tranqull- co~sd~u). .. ~u. DAC;J _preciso d~fe;~~e~ ~e.,.agor~ 
·Jtse-se ·o nvbre deputlldo pela província do Rio de de.sa .. ccusaçto .. ~-~-. 1mprevi.i:len~Ja, I,s~o ~ol expU· 
Janeiro, de suas attribuições :e direitos constitucio- ca!1~ a_ eeu tell!po; ~uem de~rmmou • . .,..otalii'o .. nli'o 
naes. { 4 poiadoB.L . . . . . . . . . fu1 eu; . nós J4. estava111os no. ,.ropC)~Ito d,e ·toma_ r 

··" Oe outra maneira na.o assumiria .0 poder; . aq_u~lla .,resoluç~o!_de propOr~ CorO a ~' rJtna~ta .~o 
"E' 0 qu~ tinhB 8 dizer. (.tluito born• muato bem.)» m1n1steno ou a it~s~~lu~lo . da cama.ra,. porque VI~. 

. . · , : · . : : . : ... · .. • . : . :- · . mos que a oppos•çao ~r a t:ntlo mo.l.to numerou e 
. S~ •. pr~stdflnte, quem a ouv.ll' estas yalavras nao não Côra p .. ssivel governar em taes circumliuiiei'as·, 

acred,l.!lrta qne .o no .• re .. senador, usava d_essa arrca .. Sr. pr.,sidante. quandoapresentámits a reforoià •do 
que 11!8 ~em aconselhado: .a amea_ÇJ .. d~ ·dls.sol~çlo 1 estado s.ervil, .previa•n•·ll que·a1guns doi nos·os.aini. 
A ru11or1B, poré!U, porto~;~-se com. toda ,d1~m<1a4e; ·gus cão nos ·acompanhan11m : · a diasidencia estava 
pr.ovocou o Cl•n01cto, e VlU-se que o n11bre senador 1,rt~vista, porque'sabi-omus· qus en~re oil conserva
ostava des~r~na•JO! O.ministerio não dissolve~ a ca dores, assim como entre _oa libei:'IÍ.és, bav_i!l é)ppl);
mara; retuou-se.,te.ado entret•nt_o r_alla_tlo a hngua· ~•tores 11 essa graude medida. Mas;,o ·que,'Qlo po~ 
gem de·que_m aub1u .. ~o poder Cllcuhodu todas as diamos pr·ever é que a opposiçao dli ·cam_ara éhe-
eon~t~queon1:1as do ~eu passo. . . . g11sse a'os extremos que .tocó'u · · · · · · 
. Outro facto de imprevi leneia dó nobre sÍlnador p·elis · · · · · · · . · . · · . · · · . ·' · • 
B•hia foi quando àlle •ubiu .a:o poder em .. 3 de Ago~LO . o Sa ZAf41\J4S :-Aqul e que h!)UVe tmpre~iden
de 1866. F.stava-so em ·~uerra' com o Par>~suay; a caa de V. Ex. . · : ·· : ,. , .... · ,, . . .. 
11Huação do paiz ora crit1 :a e grave; exigia minis- O Sa. VIBCO!fÓÍnM R ao BRA.!fCo (p,.eaitlllftlt•clo:otJn· 
terio fortemente· ·apoiaoJo por uma muiora11 •nas· ca- ,.,,._,,) :-Se a perspicacia· dtl"'nobre-senador alcança 
maras. O nobre senador pela Babia aceitou a orga· Lão lon:~;e, eu curvo-me ·á' 1ua superioridade,· e ere1o 
nisaçilo de um ministerio ; apresentou-se perante .H que ninguem ·deixará de admiral .. o; · • ·. ·. · ·.. ! 
eaman •d.os tleputadus, e o que-aconteceu? .Foi ·re· Quando se discutiu o voto de graças, adhsideneía'ae 
cebido co n a. s.eguinle moção do çensura, apresen- apresentnva·sl.'b outra l3ce; d1zia-11e :·c·a:questãó' do 
.te da p•llo Sr. f1to Franco, na. sessão .d, 6 .. de. A!;osto estado servil'é o unico ponto ·Jedivergencia·; nas quea
desse onno: • Seu do par<t. sentir que a or'ganisuçilo tões politicas estaremos de •ccôrdo. · Essa discussão 
do gabinete de 8 de .. -\gosto não correspondesse tis co1·reu únimada, mas· propria de contendores amigos; 
exigencías 'da situação, requeiro· que ee pasNe á ur nada. pois, autori&IIVII a ·previsão de que as cousas 
dem do din. » Voto~ram a f11vor 48 e contra 51; a ehegasse1n ao ponto em que •1epots as vimos. · 
maioria foi de 3 votos I O que devia o ministerio fdzer? Abandonar a re-

0 nobre senador subiu ao . poder .ach,1ndo~se o ·f••rma? Seria esta a opin•ão dos nossos adversa rios 
paiz em um'a situação critica, e encontr~ndo um" liberaes? Nó~ a apresentamos ·persuadidos Je•quo 

, opposição de 48 votos; entre os quaes figuravam um essa reforma social era Ul'geo&issima, .. qua ·O seu 
Christiano Ottoni, üm Urbano, um Martinho de adiamento podia traz•• r gra,·es consequencras,. e em
Campos e outros liberaes dLS mais importantes. •• baraçar, se não i~npossib1litar, a solução, mais acer
nobre seoa•Jor não recuou, foi por diante; e· hoje tada; procedemos ilebaixo dessa r.·onvil:ção; e creio 
jlconselha-noe qu~. tondo-se-nos manifoJstado uma quo a t•pposiçlo liberal do ~ena do pensava do mes-
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mo'mo~o;:~ qi:!alldo~o aluí o, 'p'1~i!l"d:ô'reCl~mit;~a' do' QJ.~~ b~teiJi'a'relo~riJ~"~ãb'c;9"o:qijtllnio#;'Póf'i' i _.cftiÍls"~ 
nil&eÍ'ío :de ;16 4~::lul"a,. qgesabl.8se' d», ,adlamen.loe ne8.6':t~r.r~Do; ,", .', '.: . ". ,'. . '" . ~;.' """;'" 
dI..: i"t!lié.rv8.';ê~·un'~lál;e sel;.'p~~,~~~ili:i~o:;, "",' . : ... ,':, '" R;epl,a:rpalJ~q.~i'Ii·lail(~ómo'u~ pri,t;lleRl~'.do:.pal'"" 
," A'quelle: :m,Dfaterio~l?mprolDeneu,~se .11 ap!,6~en~r. . tl~ohlieralt pr·voc8ndo.opa,~tido cons6n:ado!:,f .«:. 
~ste ann':'!a':s~a' .oplnlao. para que ... ques,LlJoJosse si· ,tlr·,b~ aj)r~sen&,and'?; o ~~odereD~o' i ~r',.~~fe~:", 
re80~vtiliC, Aqui' 'QJoveti~se ,dllv:itl~ 8obr:e .'~,I!lc~n.ct>; : s~'A: r!l!2r~~ por 8uas,tradlriÇÓes e '~,.denóia.~;,~·,DO~; 
dessa'ptomessl; eu' disse que a,,·presenlari .. mos na 'lIr, ,e sena\jor dl,Sle ,noll : ,«esla. dlmcu'fdalfes" v~m'4e 

. l'e8s10 delteaDno; onlÍbre .enadorpéloRio dé:Jarieffo' !'que 'a~l:á~cÀ'.ti>!J ""idéa·; i.bilidefra:"do· .,~a'~tf:to <U.i.: 
(S~;'!F,' OCIAy'ja'no)', Jevo'ú' s!,Íle:l~gellc~à ao, poi:i~~ de : tieral... " • " :,. oi' . • 1-" _ 1<:::~; 
pOi"sQotÁr ; ,e'" M:aio." o .que obrIJro,ll, o . n~br,(.tb.~ãO.,' Senbor~8, 111 ref'orma. p'~1'8 qua!!. se eompt:omet~ 
dt! C«.»telfl p" ,a':.c~re'!3en ta r.:, '« em, ,tempo, d,e .'re~o~Ve~.. teu o 'gablnete' letua),' foram.: pOrf'entlmt'ClllUrpaft.a8 
!!.e ,nl!prl.!x~ma .es.i,~ •• Cl'eJoqu. estes.ia,cto., 8~0' algu.e~'~ linguagem ,4p; n9.DreJ~~1I"9rl em.1.M2. 
lnconwlltnefs. CApoJtldo,). ' . , " . ",',era, ~ulto.dl«erelltl!; . ,.ea~.q,;;qu.ndCl .a'p'r~~a.t~\l~IS. 

Eatamo. ainda persuadidos de que procÍldemo~' ,.olJo~tando o .apuio d. matona da cam.,ra, d~J~.!.o. 
acertadameríté Com maioria· relltlva de mais :de r20 lIeg.!I,lnte,: . ',. ,. " .:. ",,:- "",'" ,:.,' :",:.,,':1,:' , ,. 
votos •. com maioria que por eÍ'''IÓ;; salv'!'uma ou· ;, .!',.O,.prngr.mmIJ.du;'F,tu.I·lrabinete.lla,lituaçao era, 
outra. íDterrupc.iio, podi.a con~li,uir quor,urn,ou a~- ;que •. e~cb9m ~.~.pirl~o~: é,rea~j.I.,-:.Co~.,O concu~,. 
meroparabaver sesilio, aerlaprudente, Sr. pr.t<Sl· ,da., dlver8a8.oplnloespoh~lC",! .cp.rt.!i~.l!clJda.:,de>",~, 
dente, dissolver a c ,m.arllt,.~.mqueesLIJ qu~sl~~ f'018,,: mUlt~ reC'!lm~lIl4' ·pe.la oplllià().p.,.bbç .... e,~:,J: .. pe1~, 
.. eatUada no pulameoto, sem que os dlssldePLe~ ,J., cUJ~; uulldllil~ eSlao, tod08 ,de,lIccOrdo<». "'",, oi , "<~! 
tivessem"occuilo, de' apreselltar .seus IIrgu~eo&otl. "O :nobre senlldorref'eria-s. J .,elol'Dla)·;dai~ • ..,,,' 
con,trll a reforma .. ' para q!le o' PltlZ~!I apreciasse" 'qacion;,l~ e p.iocipltlm'lrIteá'dllleI1dá 3 de ;Del!!m~ 
!erll~Drudente em, "taeSClrcums&anC1U .lev:ar u~a bro QUBe8'840 as'outra~ reCor'mát'de que ·faUâ.oilln;.i' 
lIue.140 ,inoalldescente como e8&J aos CO~IOJO' "Jel-cllrs.,da' Corôa deste aODO' A" ref'onoa 'eleitora'lelal 
torH.'" .~te éo. conselho que .n08 darlll ~ Dobre do estado s"rvil~ Diga o Dobi'e:seoadoJ'. como reI'. , 
8~nadur ~.a·.8~Jlla,: mas.:é conselbo que ·nlo pod .. • sentante' do parUdo liberal, que elle :quer.eria t:tASi 
fiamo. lceltar.porque naoo temos por um ooaselho i'eCormu'commaislatitude;'m:,i4"dfl8ellvolridss DO 
prudente. ,. '. ", " ,._. ~entldo:liDer.l; m8' dizer que·aio havia"aec4idói' q nobrelSnador. que ahás devIIl",ler,. senao o alê'cerloponto; entre , •• douspanídosmll.taolesdo 
mals.empeDbado."co-no .. elle . preten4e,lao elQpe- .Bra~il a respe to dessa!,' rerormas, e que;pottaDto, 0.,' 
nba~ooomonlh. 6111 vêr ess. IdeiJ ~riumpbante. 'E.'.m .partldo cOllser.adur nao'pudilt Jrliciarrel,,'ml"da' 
q.',erldop&r8uadll'l o:seoa~o e o paJZ de que a mau~ lei 'da; guarda DI'clonal. da ,lei de 3 de Dezembro' e' 
rla,da:t'.amara. !/uo par~ldo ,~oQlerY:lldor que ella ,JO eSladc'~ lIerr1l (que sempre:s8"decluou'qu".'iJio' 
reVre.en&a, era UlCensa 11 lJéa.I1~8S.a l't!~ormQ. O nDb~e eTaql.l~llaode partido) ,'.em Cazer ulDa u8urpaçiO"ao 
.enador dll~:qIJ. 11 reforma ~~o podla.,l8r o !lJJOI0 partido' liber .. J. ,é. Sr.pre8Idente. moBtrat'uma p~ 
dll pamarl!"eJ'em,.!'utraoccaslaOCbegou,~té.d,lzer: Lellção- illegitima"inausten&aveJ, é aotsllÔr ao bam 
seria pr··~I~oqlle na,? houve8se IIl1dor I'E_ urn,a . ac- publico os Inter8Sb8S de um partido. ,,', ..'.. " ' 
r~,u~ação JaJus&a(tlposlJdOR) •. é.uma :8ccuaaçao .Jmpo- Sr. presidente, "'."0 palBar'lJgora ao que 'dla .. ,o 
huca. porque, .e o· ,nobre lepador, .pretende ,apre- :nobre F8n"dor'lobrea, relolu9ãU ' de ··orç.meato 'ft 
senear.o partido consa, .... dor comlJ Inleo80.!' esta 'e.pecialmente flum~re-me re'l/onder· ileléJi d'elóÜi'J 
reforma.lennta coa,&r. ellft . ,uma .. grande dlfBcul- 1 dos d.> ministro dll IlIZend .... , " , ... , .;, " :"', 
dade. que duYido ,udeue :Ier veoclda. por S, Ex·, 'Qu~nto.a(). § 2", .que ,tra" ,da coll.olldaçio, da 
ou. ,por aeus".mlro .. : PIIUtICO""Â. ca~.ra. pO~t m.· Idlvfda t1"c~uallw .aLé á 'imvorhocja :de 20.000:0001. 
tem .. p'''LI .. ado. q.ue ."',0.'- uppollta' á loiéa, e JIi o" unha, 1'0 .. obre seuador 'coDcorda; mas explicou a di. pOli"! 
m8nlfestado o "nno paaactdo: " .. ' .. " ,., ,çllo.a .eu. mod~, viu ,036&6 par/llrepho u~. ceasu,:a 
: ·Poi"l .. malorla'· desaa·c.tmara 'que IIOUl., eou 'u,ma .:ao'pobre ex-mlnis',r, o.' d.taz,IJ, bda;"mem, bro"do Bab, 1-: 

t'.ommissl.o'espt!Cialpar. ,68túdar a' .l'erorm~do e.~: laet'! de·29'de.se&embro.~.e. port,an&o. ui;Da' çond~m-:
lado .8rvll, P'·VlU.9 a symp'lIuil,a com"que, .e88~ tra- uaça'?,d~ q. ue" ell·e.er~.VI'a' res,peu,o. :~o"qltimo',em,.,' 
balbo~~oial:olbl<10t"J~aior:]â ~ra prud~Ple; ded~cada !lre.timo. ,DO reJa~rio delte·.DPO ••. ' .: . ': ;: '" . 
aogablne&!I ~e' 111 d.9 Sulho; c' d::,.d~ qlleo. gl.blDet/f O Dobr~ .ex ~JDI8Jra datazeoda Ji ~~8!! .~.tàrit8~ 
S9 lhe apreseutou dIZendo quenao·tulha opmlãofor- quando dIScutimos' o 'votJ de lI'I'aças', ··paramo.t(a'i 
mil da; que.nAo j~l8'ava. oppórt.iID/)~promovera solu:- qUJoto é, infunda~a 11 <:,e·nsura. '.do '~obr:!~SeD~do.r'; 
ção deste grave· pro~l~~a . SOCial. a n:'dorla absteo: eu_ tambeo:'. oe8U occasiao, 8 quando' ~is~utlmds ,)~ 
Te,se. esperou pela JllIclahva ,do gablDete, ou peja leI 4e credIto pard as t stradas de ltlrro~ creio (ar de't
sua cooperaçllo activa.' :'. -:. truido a iDeerl/cetação que o nobre' sonadorquer 

Eis o pro.;ediment" da maioria da ,c.marao aouo ,j!,~ ,ao ~ 2° da p~e8e~le resoluçlo! A8 ciroú~.~,,~ 
passado •. e. nlio se pÓ.tedâhi éoncltiir que ".lIa (osse Cl~S hOJe .sllo muao dlfJ'er.eD&eS do q,ue eram q~an.d,o 
inC"usa á idél; e os fotos deste anno IIhl o eSlã'o se reallsarim os. c~pr~strmos. ': ' . ",'. 
mostrando a todas as luzes. Que:enlre· 0llC008erVII O nobre ex !D!R1stro da .fazenda, autonsado para 
dores hnia divergenles 811l0erus desta idóa, ninguem c!l~sol.'''ar 11 diVida n.Uc~uaD.le •. e, ten~o ,em v~sla eSIa 
o dllVilJahlssim comoo's ha eolN o' PA, tido Iiber<l; ne~essldade, e I/lmbem as PXI~ellCll1S proxI'mas ,d:a 
ahi estão u S". Chcistiao() Ottoni.os Srs, l'edroLlliz. estrada da (elro de D. Pedro lI.. "', ' 
Mllrtinho de Campos e'riscon'ois de ·Prll'dos.que como' O SR. SALLBS TORRES HOMEM :-Apoiado. ' 
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O Sa. TJSCONDE oo Rao BaA.NCO (praidentedo cun- Gaa&aram-se.S,OOO:OOOI .nas obras da 8« e 4• see· . 
.selhoh-••• usou da autorisaç11o para contrabir os ções dll eatrilda de .ferro 4e O Pedr~ ·:n ; •e,:ue-so 
emprestimos. Aa camaras.este.anno,,;discuttndo a dahi qne bouve!Jse:··abueo,, ,Quando .,ae 'diidutia, 
lei de credito' p~ra as eàtradis de. ~erro. reco!lhe~J ob,servou o nobre ae·nadór, a lei ;de, ·.·~r~~~to o. a~n·o' 
ceram que a11u. ell. e. a empre. st• .. mus, a.lem .d. e sernr.em .. · passad .. o .• sesundo os ealculoa.·d·o· .. D. obre \',11C .. o. p;f··.e. d. e 
pará CODBulidAção de uma pilrte da dÍVida tluctuante; ltc1b0rab)', não se despenderia '.iJnnUBhP!!IÍte., com 
como era indispenaavel, poiliam ter a utilissima e essas obras mais. de quatro' a cinco mil con'toa: O 
urgente appllcação de occorrer ás d,espezati da e.s7 , nobre viscon!f~_. ·se a p reaen tou ee te calcüto, , .~e ria 
trada de ferro, cemo fôra pre\'i&to pelo meu an• com referencia a'> prolongamento da estrada. e · .. para 
eessor... . . . . mostrar. que o .credito,' .~e 35.000:000J''n~o, aería' 

o Sa SALLBS ToaaBs HollBII: -Apoiado. despendtd~ de uma vez, e.que, portanto, ~d1a .t~J;·.a 
. • . outra appllcação que S. Ex •.. tinha. em VlS&a, i11o é. 

O Sa. VISCONDE oo Rao BaANco (pr~ndente do con- podia em parte ser applicado aó resgate ~e bilhetes 
;~~t:~·.;·-. ~;:,·.e eu ta~b~~n.' ~eclarel no meu rela· .. d~ \besouro,. , ,i. ·., ' .... :·,·,:· · 

As eamaras re•olveram que do emprestCmo'exter- O·Sa. VIBC:"I!fDE DB·IT4BOa.t.tT :-Fallei em-:teis;ou 
áo se applicasse a somma de 20,000:000B ·para as sete allDos de obras, 
obra~ da estrada de ferro de D; PedroU. Esta determi~ O Sa. VISCONDB DO R1o Bá~urco '(presidente do 
nação das eamaras· tem por coosequencia nocessaria conselho) : - Logo, não precisou· a quantia que se 
que não é'p!'ssivel resgatar~ com o producto daquel: bavia de· despender·annuala:ente. · . · . . · · 
les emprestlmos~ todos os bllbetes ilo ·\besouro que _o'' Sá~ vlscoNnE D'B·hA.BORARY ;:...:.tm" seis ~~'sete 
ea~o em .circula~o; até á somma ~e 20,000:0008 1 d 
ficará essa divida fluetuan&e por awortlsar. Mafi, con- annos com 0 pro ongamento a estrada. , . . 
senando-ae na circulação uma somma qualquer de O Sa. VJSCONDB no· Rao BRANCO (presidente: do: 
bilhetes do theso11ro, é preciso que o govern.:J eslf'ja r.onselhu) :-Ora, ess1t despeza foi Ceita com as obras 
sempre a.utorisarlo com .os meios necessarioa para da ~ e '!<" secçõ••s, obras importante~, e que' Coram 
paRai-os, quando os por.tadorea o exigirem. . multo act1vadu. Todos sabem que a deljJl'Za aonual 

Temos na leJ vigente autorisação, mas, já se tendo depende , d~ impulso que se dá <>.a obras; a S• se,~ção 
us'ado desta autorisação para os dous empre.:~timos, Co1 cone utda ; a 4• está rnu1to adiantada ; niio 
entendi, oito só por esta razão, como porque se trata admira, pois; que· se despendesse essa som ma, 
de operações. de credito, que era prec1~o que a reso- qs S,OOO:OtJOS, não ·se te!D. despendido sem: fisca1i
lução expressamente renovasse aquella ~tutorisação saçao; esta despt>za está. SUJelta P1nd11 a exame do mi· 
ate onde ella deve ser dtda, e considerar-se subais-. nistetio da agricultura· e do ministerio · da fazenda· 
tente, isto é, até á_somma.de 20,000:0008000. . lo1go, não se póde si.mplesmente desse alaarism~· 

Não tia, pois, aqut censura : ha um facto que. é concluir que houve desperdício, que o Sr. Mariano 
consequeneia do que deliberou a assembléa get·al n' Procopio é um n.oáo administrador, que é preciso 
lei de credito :das estradas d-' Ce7ro em relação aos uôr côbro aosaaus excessos, e que o míntsteno não 
dous ultimos emprestimoa. A dupla applicnçào que o faz por·c&usa da reforma do estado servil;· 
ti'feram etses empres&imos, á con:~olidação de J)art· O nobre senador• chamou ás considerações que fiz 
da . divida tluct.uanta e ás obra. da est.rada de ferro. da outra vez neste mesmo sentido um eloslo rasgado 
de D. Pedro II, não faz senão ju~tifieu o acet to com ao aetual director da estrada ·de ferro de· 0.- p8 • 
que procedeu o nobre ex-ministro da fazenda. dro II;_ e então disse-me: III elogiaes a ·quem o mi-

o·. Sa.. 'SALLBS' TORRES HoMBII:- ApplicaÇão n~stro da agrinuhuro es•fgmatisou~ •··Maa,···Sr.·pre• 
Prevista nnr mim e a•1onselhadA po.r V. Ex.· no seu '&l·len&e, nem .. :ha .neste Cltso•.eJ,.glu ·que "nio·· seja 

I . r- multo prudente e merecido, nem · houve estigma da' 
re a torto. · · · · · par"! do ~r. ministro da ttgricult•ua. · . . · · 

O Sa. vlscoiniB Do R1o B1uNco (presidet~te do ca'ii.: . , SeJa o. noJ>r<~ senador menos. rigoroao,, porque sna 
ielho) :~Passo a justiUcar-ma. dos descuidos que o ir.attmçilo ,!Jão. póde ;f!l.&r a do faltar para com aquelle 
nobre senador pela Bahia ml' ~>Uribuiu. · · . · - ctdadao á JUbttça de ,que,elle é ere4or. E' po1ventura 

O primeiro descuido é o mesmo de que já tinba no!o .. o facto a que all.uiliu o nobra.u1udnr '1 Não 
faltado o nobre senador e a que eu tinha respondido•: sabe S .. Ex que um mto1stro de Est.ado e da .fazenda, 
os 8.000:0008 que a estiroativa do ~xercicio de 18'70 por uma. sorprcza. que lhe fez seu.omcial de gabi
a 1871 oiostr~ como despcza das obras da estrad.• de net~. osstgnou 11m11 ordem para su fazer um paga
ferro de D. Pedro H. Sou obrig.tc1o a repetir, ainda mento no thesouro, e pouco depois reconheceu 0 que brevemant.fl, o que então pouderei em resposta engano? . 
ao nobre senador. O Sn. ZACA.RJA.s:~E· bom dizer que ministro foi 

Tra u-se de despeza do exerci cio de llr.O a 1871 ; e ase. 
desse exercício só tem o mtnisterio actual o tempo ~Os R · ·8 · · · · 
que decorro de 7 de Março ao ultimo de Junho : R. vrecoNDB Do ro. RANCo (pretidente do oon· 
como, pois, o nollre 1enador pretenda que essa des selho) :-0 facto deu-se com o Sr. Carrlo •.. 
peza seja devida a descuido, ne~ligenc1a ou incur1a O Sa. Z.tcAR.IAS:- Bem. : 
do actual ministro da fazenda '1 Não se Vê que a li C 0 S':'. VISCONDB DO R10 BRANCO (pre!Jideri~~. do C!Jft· 

cusação do nobre senador é injusta e por demais in- selho).- ... que procedeu de boa fe. A••ignou a 
justa ? . ordem porque confiava no official de gabinete. 
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o SR .• ZACARIAS :-E' O caso das albardas. . . confiança estão escreve!ldo nos termos mais viru-
'" .,~.,~~".~~"'\' ":,,,,,1\<1 (lI!! .,.,} li""";",;' H;'" I ,. lentos,.edeclamam publlcameDte; cOD~ra,,,ene,. sem 
•• J t .. ,0 ·SI\'IiV.IS.coNoa Da)\IPd~l\l\lYco;t(P.Tt8Idcntfl~o, qP.T'-. Irazão, alguma, .. ao· ;passo .. que- ,o " pr8siden te .08:.CO~
; I;ÍlJ,\t~)""",Creio ql~,lllolde~ Qra . .d~IJ:M)90SQP.Qd..lr.I!" ,.se..",8 Ibtodos.;, e.niloba·,um,s9 llotOJ,ar.que. S8,P08S11 

'Q;SIMCarriio.PUlfeot\U po,r,IS$Q, ser.,de"lilr<t4P·qlll ho· attribuir irlteresseeleitorltl •. ;;.,,;;;,· "";',',, .; ... ', .• ; 
.t.m_!i:ncü8Do;~AII111l!i P/llllo,.do,m~Qist".""d/,l, (~!Il,:~da'?.' .. ·Essa:iforça;,que·' foi, para,'.aiBarra .Velha,. ma co

" ~IJ~ JKí!s,';por tUmlfll~to.casuul., j4,~~o.,explicado, 'marcad!3 S~: Francisco, fOi.requiaUad&,p!}-, dftielJado 
.. q~el! .11; nObrei~eQafto.",que .declaremoAi ·qull,o Sr .. M a - de POIiCIIIL e delegado .. que; estna.·, no ,.lnter.sse (lp' 
·,rlaao .,p.J'ocoplo,nail ,me~eco conl1a~,'tCQm?"mos -. .poslO'ao . dessa ·caodi.:1l1tura; . ~Ueg,!"a, qu~,a .. popula
." &r.bdor1l1n.&al~e.!loonfillnçlt" coPtr~ aql:l~He .. IjI~!'~tor7' .çio:. esla,va :ameaçada. de um.l~vasao ,de!ll1dIOs~., A.o 

que não a temtmel'eCldor;.dj) :mIDlst.eI10·.ac~Jl.al a dos: :tempo, .gueLossedE'legadp! requlaftavaJorpIlIO,preBl
,;;traDIJa(Úos.,quer<j),.:nOlll'e.lI~nador qQt! ouçall1o.'sulIa. dtll'lto' .da ,pl'oylucia,; fazia;~/(ulll, r~quÍliçãoao com
" e8DSUr .... .,comOluma. S13DtQQç"a. que1J;ldos se·de_vem. maodantesuperior,o,:seu amIgo pohtico; ocommnn
,; cUl\v~l)l ;Co~ quer, ~~uM:IDão;Jl~oteSltlmoS, contratã«t ,daote' superior . prestava-lhe . logo :; força ,da.cguardn 
~Ji,~v8J.'os~:r8Jt!lrA~S" Juizos,: mos.t1:11 n~p"Qjl,l.e, ~ssm f~, 'nacion~L8Jlodia ·I!0' ,presqeDt~ qlle! e~sa'forç."fosse 
:,' ,glrmQSr ,·AlO '-dever 'UI'! .exs m/JII/J tia tl~aahs(l,çao, ';I)ao. ,destaoada.: O· .presldell te', e· qus., , recelando"ique <se 

podemos pelos precedentes óegar confiançll;áquell~. visse .JlÍsJiomanobrn , eleitorál,. enviou,: o chl'fs de 
uc:íamcoio0Il;J1Íq.,?o!l 1.,i,~r;:·" ,,1::;) t. :''':i:~,;:'' ;' ·pôllétã·.·'cón: ... ·üm ·ileslà.cam·~,nto-de·' rórç'a de linha. 
- i. '.jrEh !818111J, cSl'JrlpreSldQnte,:, "q.a9.' ;o.Jlo~re sen.adc:~ .. Devo accrescéntar q'ue;'iim! promotor""Domea"do 'para 
, ;,entendell:fUAPbOIfl {lB,:,'poucas pala·nas. queproCen, cesse' logllr foi' logo:mettido·em' dous' processos;: Eis 
-" outrQ.J '4ia~'em" deCeza:,:;do dign~;;,preside,!le. :de ISilutal 'aqui' 'como ascouBlIsl,i3em corrido'·nil'quellaprovin
:>"Calliarillll.aEstó, pr~!lidente·) fOla.QI,.i. accuslldo,~omo. 'cia: e vem:onobi'e. senador dizer-noll::'o presidente 
.. dnhabU;i.e'Llltlém ,411110 .como,umYlo!adQr; da,Jel,um está coinprimindo, está' preparaódo '0 terreno ·em 

compressor."dIlS.)lberd/ldes .. ,fl,ubIIC,ii.S,;,, E) .• Qs.lIobres ràvor'de'uma candidatura.' . ,,;.,. "., ... : .. 
senadores queriam que 'eu, ouviodo. essa censura, .. ·'ce ....... : ". co, . '. ,', ". . ,:" : .. , 'i ":, .... : . ,., 
.não podesse aO:·mono·., dizer-:que':o",presidente de 'O SR .... :ZACARIAiS;·'''- Que.sensdor,?· c. . . 

... S,anta, .f;a,~~Il~iQ:' "~e~ ,pr~!!,Ildent,~sque ,~u~,tg p a~o:-- . O.:S~~,,~lscioNDE·DO ~JO .BIlAN~o'(preBi~lI~tll tlD:cim
.. !1l!fD, .. q~,à"o .. go~.e'r.rr<>. fqrma·Ila.Il~ () ~el1i~r Co.nc.elto, ,elho)':~ O 'riobre senador pela prOYincla' de Mmas. 
~~ê4{M!l;·:~o'4an.tci .. n~(> pOd,o conãemnal'o~~moul"l~"o~,': , " ... ; . .. , .' ': , .. ;.,,,'.. ., 

. :~' '~s.~n~l:!tE!~)~.DRdOt:ã\i.,. ,'·~.~tendem~q!!-.e...d. eSd~ ... qU. e: : ;. O'SR. ZACARIAS:"'- V.',· seD'1P~~' d~z.end~.~:· .. ".: 
. 'êlles' tra2'ém Rala a'duI aS'Jnformaçoes que' recebem ... ..""... .... .." "'" ',' . '"1''' . ,. . ..,. , . 

. ;;;iib "!leii,"'IImigôs" .de. fontes, 'siísp,eiias. ':desigoapf. ;: '. O ,SR. VJSCONDR: !)O,RIOBR,ANCO .. (p:,.~idj!nle 4ocon- . 
", I Dômei~j'é'~pteci8'o'fqúe '0 govéri:to 'v.á IL,~ó'-'inS'erevendo. selllQ).;.-r.- O ,.pr~$,I.de.n.le . ê.:.~Qh.abll~; 4~sse, ; o, ~osm<? 

esses nomes em lima tâl:ióa 'díVprosérlpçad:I!i' fiquem' no~e.8enador 'ir:l;lP,lJ. esse,p,re.J).d.el!_e, 'Á.~rv\luqul 
pro8G!ji~os;OIlIJF.Cusqdes .. ,0;p..r_esj4e!lte de Santa Ca- (l~mo cheCe de PPhCI!! sOb,a,dlrecçaO~dO. S.r.,N~buco. 
tharioa ifevla" estar deÍlÍitti'do '0 'sÊlr"a,àriaiído re.s- Diga o Sr, Na~uco se o.Sr. Jo~q.ulD;lB,anflelr.~,jde 

-".\fMlo"abHMitl!~-d!38d8-OAn\)mE!~tQ tml:-;qu~'o, :(lobre se- Go.uv~aA ~~. nao !Im m/lgJst~ndow,~!~~~~.tHi:e ,digno 
. L>iD4d>Or'.:pcit,M·~D8ati~raes.~YBIO ,allu~:: dlzsr:-nos ,que. d~ ~o~~ o a~~e~~ •. ,. "",,. ".'. 'I' •. , • "". : 

,.(,: lJqueHft:.J>çe~lden'e,!osta-va· •• trllbaJhando; elJ'l ~Ca "or d,e. . O 'S.R:.' .SAYAO' ~ LOBA;rO."( !1'''.n,islro· ~IJ .J'ust'!!(J ): -
:.(uma,caoiiJda:tur.t.·,prep.ar .. ndoilscousas,para,~ompn· 1\. olado'···· .... · , ", L. '. .... •. .' :.. 

... : .• inÍlr~iY~~ al~torar'18:provinci8' •. c ";, .:. ·.l· i.: > .," .. ' '1 ,), . '~SR. ~i~CÓNDE DO' 'RJO 'jj~A;~Ó: '(p,.~~idé,.í~ doc.~n
I";: -. NiU-.,elopca&l8p(0~pOr~!lu.8,. mas ,qI,l4~do. vQltarm,?s . .yelho) .:~Tenho . rllzões ,para r.rer que o Sr, N.,bl1co, 
· ",80 r~uor!~QDtot!dlSCu.tírel·es~a~ questa~."",~or!Iue Já"'qW~ ·o .. C('ôhe,cs e !> 1ipm!l0ucher~.~.~~1i6nclll'aa COt;te, 
, "ilS~OU:hdI1JUado,~m.lgumaunformaçoell •. ", ···..'Io"têni eio "conceHomulto' dlversodaquelJe que os 
:;. :,;1()"Sii~?Zj(cA;l\IÀS:~'Qual', requerImentlJ"? " ,.'c.·. ' ti, ;nÓ'bres se·nadores·aqui.'oo·unciaram. J\fa'ii' 'isto não 

,;; •• ! Ól~J\ :'ii$'~~iiÁ" 6'jÜ6'BcãiN'coCf~'sili~ÍlúJ()"don- está em discussão, passo adiante. . . , 
.",f,L." {"'~'~'n·íf·!J.~ .. ",·--,·_·· ""'.' P., .. . """" .. ".; . 'I" ..... : ' .... , .': .. r; :.' ..... ,," ~.'. 
· :,B.'i!P.P.).::J7. "'1;. ,!l;};o·,~f",~_ç!),e!l!::: .. , "~,'" :J ':';l.,,'" '. ,: .. O' SR.~ÀC~R~AS: -N~o setra'~ii~li;do.mag!stra~o, 
,Z;,i,,,O~SR.iJZ,ti:;lRIU :''"-,O'do;iSr.;vlsconde.:.de,Itabo~: .ma~ .do.admlnlsyador.... '. ., .",. , 
· ;"rahY-?,l":U.c 

'.' '.'1. .. •.. '..t,I'.I:,;; ',' ·;,!.l·, ,,, '. O SR. VJSCONDIU)O RIO BRANCO (pf't'sidente do can
';'" 0\ Si(;"vIscoNDa'no' Rro 'B"Ú:NCO iprêRiileritetlocon- sel/IO): - P/lS~O ao segundo doscuido. O segundo 
'I' "8~lh'o,.:l)-:;. Oldô'Sr;' Silveira Lobo;' .:.'.... descuido consiste em que o ultimo decret~ relI! tivo 
'," ,li Quaôao'(ôr'ôpp'ortnnó erpJicusi o que era esse, li compaohia das docas da alfandegll do nlo de .Ta· 
-tl·.fuo~íméri'tO"lien'ico de' qus" 'nos' fa lIou o 'nobre se'nac'! Deiro' não tem' tido' execu!;1io .. Rate decreto ó do 4 
:<d'ó'~,1~ê ·v~r(~fÉl-:hlil'qu~",'.~ "pT()'v~nc~ll de 'Santa CatlJl~' I de Novembro de 1870, ~. " 
""'rina;' 'l'ongb 'lIe'estar 'montada' no mtmesse do' candl- I O nobre senddor conVOloom que as prondenClbs 
'. dll'tti li'qUO"'os'o'obres .'senadores"aIl4dirll lll, levando: desse decreto são buas; mas Iamentllu «Jus algumlls 

. 'iité"muito li" mal' qúê'.enatinasse.· com a !les~oa a; tlSlejam sem execucãoe foi logo attrlbuintJo .,SI" 
'qÍJéri,l '~ne!!,: ;dir~giram' '~éus' tiros, longe de. estar a ! pl'OWpposto a deleiiõ di> actual ~illístro da fazen.da, 
pr~VIJl~la' ol)~a!1)~Í1dllem.favor dessa catld.tdlltllr~.: 11 quo~ a refo~III' do estado s~rvll ("~mJ.lreareCor~a 

,., "pelo contrllrrd, em prega 'lo.s de con/lanç.1,ate !lUWr!- : do estldo ~er .. )! I) preo!!~'upa exclu~lvamente. VOJa
, :'dililes'pólicilles'estàd ao ladoopposlo;' o quo o presi- i IIIOS os pontos Indicadus pelo nobre senador. 
·'dénto.da 'proviricia não Fóde ser senão elogísdo pela /' Wo § l°, quo trata dos tllXFlO de arm8,7.l,lnllgem, Diz 
, sUa' prtidencia i,):tolerIlDcia, 'porque empregados do esto pllrllgrapho (lIJ) ; 
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· u AI l.a:u1 da armazenagem s•n·lu revia&&• e miti· 
gadaa de acc6rdo com o m niltro da fiZenda, to· 
rnaodo·se tambem por · base do• calculo• de 1ua 
arrecadaçlo a q11alidade daa mercadorias. 

• Todavia, 11 reducçõe1 dila referidas tans devo
rio 1er calculadas de modo que a rel".el&a média pro-
vavel da comrtanhia não seja inferior a \0";• · 

O nohre senador pensou que eu não tinha prel· 
Lado attençlo a use decreto, e que nem u inspector 
da alraadega, nem IJUalquer outro funecionario do 
tbesouro cbamoll m1nha attenção para isso Enga
na-se o nobre senador. Tenho recommendado, 'e 
por mail de uma vez, ao inspectur da alfandega gue 
•e enteada com o pnposto da companhia para dar
se execução a 8lh e outras diapoaições do decreto. 

o Sa. ZACUIAII:J.:..Já teve principio de ezecu.çio t 
O SR •. VISCOKDB no Rru BuKco (pre1itleÁte tio toft

selho} :-A companhia tem apresentado razões que 
reclamam e:ume antes de pm rt>curso extremo coo· 
tra ella Alle&a·•e ,que a companhia organiaou-se ba 
pouco tewpo, que não ba air.da experienc•a auftlci· 
ente para formular-se uma tarifa de armazAnagem; 
que a renda que produz a armazenagem da alfandega, 
a eargo da companhia, é diminuta, apenas che~a 
para pagar o aerviço de seus empregHdos; que não 
é abique . está. O maior lUCIO da compauha~, que 
o seu maior· lucro está no trapiche da Ordem •. 
no embarque do . café. Sabe se .que . em 1869 
houve uma importação extraordio•ria, ~tntecipada. 
e que o anoo ·pa•sado,: por e11e motivo e por caUJa 
da guerra franco-prussiana,diminuiram cooiÍdera
valruente aa entradas de volumes aa alfandega, do 
que reaulta 'que a companhia tem lucrado '-ouco, 18· 
gundo alle1a. • . • . - -

O Sa. · Z•Üa1.u : -Elia diz 'que lucra muito. 
O Sa. vrscoKna 110 R1o BRAKco · (predtlmte 4o 

COftlelho):-. •• COal 8S laUI de armazenagem~ e que 
não ha ainda experiencia bastante para · se ft.ur 
uma tarifa. ·· .. · 

o SR. Z4C41llAS : - Para que aceitou' Pediase 
tem .o pura reflectir; ·A compaollia diz que· nlo ba 
nenhuma no Rio de Janeiro mai1 proapera· do que 
ella. . 
. 0 Sa. VIBCOKDB 110 . RIO UUKCO (prtairüftt; IJÓ 

cnn•elh·•) :...:Quando, Sr. presidente; o governo por 
su., parte procura dar cumprimento· a esta ea\ipu,;, 
bção, e por ouka parte a companhia allega escusas 
até certo ponto attendiveis ... 

O SR. Z.\CARU.S :- Porque aceitou 't 
0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presitlente do COR• 

selhoJ :-... a preciso examinar o negocio e nãs re
sol\"el·o dJ afo"adilbo. 

O SR. Z.\CARUS: -E:ramioasse antes. 
0 SI\. VISCONDE DO RIO BRANCO (pre~idente do 

co sclho): -Refiro me á decisão que póde tomar o 
ministro da f•zenda; e~tou mostrando ao nobre se
nador que este negocio oào estava esquecido, tem 
metocido a atLeução do governo, está em estudo ... 

O SR. ZACAIUAS : -0 certo é que a companhia está 
recaldtrando. 

. '., . , .. ' .I,-,.\' . l; I.) 

O Sa. VliCOKIIB DO R1o BaAMCO (pr.u.nc. tlo 
IIOMelllo) :-A mMma conlflçlo do>decreto'rBIJIBI&a 
o mioime fixado para renda ·•~b •da com;tnbfa ; 
é pNclBO, 'J10111Dto, que eUa poiU tirar da armue· 
napm renda •uiBctente para perfuer ... • mtafmo. 

Dareducçio do pe11oal tra&a • eoadlçio 9&;que' 
asaim concebi.Ja (LI)' : • O pe110al ' da compantlla e 
reepeetivol •enctm .. otos llftlo reduzidos · de confor
midade com a ·ta beiJa crue ·a '·compaabta or,aaturá, 
da aec6rdo com o miola&ro da fazenda. • '"· 

lambem nio foi &lqlleclda•e•ta oondiçlo.,A·.com· 
panbia ji aJiresentou um· quadro de pt~laoalo; Cf'mo o 
maximo, e ilto e atá · em esame. Ponán&O• . j' 'fê o 
nobre senador que eaae1 deacuidoa que .me a&&ribuiu 
não são mais do qll8 ou&raa taD\11 tnjUitiça• de 
S. Ex. · . - , .:.· , 

Perguntou o nobre se•ador porque. •aio· tenho 
feito a nomeaçio de um en~enhetro plra·acompa• 
ohar 111 obra• da •lfaudega. Nio.aomeei ute.eo· 
genhairo, pela mesma razão "Porque•o•··~eu• aote• 
ceasores, dapoi• de cona&hu:da a compai1bta • das 
ducas. aio julaarem necesurta a nomeaçio de um 
~n!eoheiro e1pecial do governo para·essell8~riço. 

O Sa. ZAcaa1u :-Ha um· anao r. 
o s.l. v1acoKoz DO R1o Bâ•Kco CPririlleftc. doeo•

••lho) :-0 nobre •itnador rereriu·se ao acl'uarmtail· 
tro da 'fazenda e falia em· .um aan~r . .':Pois'o mi• 
nisterio. actud viYe ba aailo t Quanto :eate mi· 
nis&erio \~m aborrecido . ac:i nobre 881!,AiJOr . que, 
datando de 7 de Março, li S. Ex. .1uppoe que, elle 
tem um a ano de exiatcncia r • · · · .. · . · · · 

• •• ••• ' ,,,, _:j •• • •. l .• 

O. Sâ. Z•c••••• :-tem um alàlio o decret.O. · 
• ' ' ~ • ' l . • ' • ' . ! ' . j I 

O Sa. v•aconB DO Rao lla.•co"'"-'-"~'-'tlo CIOft
•elho) :-~enbo· es, o dec~to primitivo d11: o:181Uin • 
te a relpelto,'d• eapnbe1roa•na ooadlcAo 201: c:A.Jéa 
do·· in•pector da alfdlidesao que. aeri, por. sl·• por 
seus delapdo•, 81C8l uato'de \odoa·oa ·•mvo•·,..OD· 
fladoll ··i COIDJ'8Dhta, O ·IOV81'110• ~eni' Dal81' U1D 
eagenheiro para.a ftícaliução daa'obnsi e ta&6 cinco 
p_ra&ieaate!' para ~ttudar o 1eu ~yatealá•·ae CODI&rue• 
çao e adiDlnil&raçao. '.A,nomeaçao."d.CMigl~nbl!iro di
rector . da• . obras hydraulieaa e 1oterM.S l8ri feita 
pela companhia com' prj'riâ 'appron~' Cio pve~o·• 

V amo• qlle por ea&a condiçlo llio • de&enobl'ou a 
aomeaçio de um eapaheiro .. pecial<do' p•rDO, 
reservou-se a e1te a faculdade de o fazer,, ... ,o jul
galle aece11ario •. ACC1'81ce que. 8118 ~to tpana a 
nomeaçlo do eap.•beiro da coiiijlaahúi. diopeaídente 
de a pprovaçio do IO'feroo; de . modo que ct eage
obeiro da companhia deve tambem me!.cer .•. con8-
ança do governo. o..-•• o ·eojenheiro da compa'àhla 
é u mesmo que estava diripildo ·aquella~ obr;..::por 
couta do goveruo, e creio eu que.pnris•o '9 nobre 
visconde de lt tborahy aio julJOU 1i18C811ÍBrio nomear 
logo outro engenheiro, e as counli marchavam deste 
modo quando tomei conta ao lliini118rio. . ' 

Ali obr~s assim dirigillaa, como jci du1le;. por. UM 
engenheiro da companhia, que \1mbem .Oe11!ee a 
coufiança do governo, estio sob as vistas do inspec
tor da alfandega, aa despazas que se fazem' lão'fis. 
caUsadas por osee funccionario. 

' .. 

J 
I 
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'E, demaill, o nobre senador d'á grande importancia O Sa~ VISCONDE DO Rro BRANCO (p_rflidt,te do con · 
·• um·enpitheiro especial' que 'se nomeasse. a'ind11 .,lho) :-Os·armazens da ilha 11as Enxadas ~~ervem 
~uantJo ello fosse tão entendido· em obras hydrllU· para' os serviços dA u11vios·-arribados de entreposto, 
hc~s·como é o ll<'&uol engenh~iru da companhia? E' e o de embarque, desembarque e armazenPB'em de 

·preciso aates·attendilr á · rE)IIhdade das cousu, á.fls · carvão de pedra. · 
calisação real do que ~ flsca~isoção 10aramént!l ,no-
·minal. O governo p:rdra_ nn,rpo~tr·um ·e~g~_nherro, e· ! .O. ~R. ZACAI\IAS :-E com isto a comp:nhia lucra· 
esta nonieaça.o· · nlo· ·trazer ·seull"o.' 11m. augmentn d... .e multo; . . -· 
tlespeza de·&res a aeiscoJJto!lde reis poranno:·Tiid;, os·· : , ... R ... ·u· · ·. · 
dependeria das habilitaçõ ... s' e ·cara'cter dó'nomeado . R• VlSCOYDE.na . ro RANCO (president~ do con· 

Pelo que-respeita ás docai; creio que os' descuidos. 's·lh!'1 _:-"!as. tambem lucra 0 tbesouro;. desde. que 
bem ou mal, estlo cxpl!cados :; ·portanto,"eirpero qu•· o mmuterlo da inarillha não p1ecisav• de toda a lha, 
o nobre· sena11oi me levante ·11 · ·cénsura ·de negli· a con··ess,ào se· explicit pela vant~gem que resulta á 
gente. : · -· ·· ·· ;, c, ·· · · · • • _,:;·.; • . comp!Jnbra .•. llo Estado e;ao publico, á· quem rt com-

·"· .,, ... .. .. , .. ·.· ,panb1a. ~t!r.ve._. · .. ·. . .. , ,. . · _,. ... : ..... 
O ·Sa. ·ZACARIAS i- V. Ex. é negligente e·con .. , O querto,t;J~acuido deu se com <~s.-obras·.do rlbe-

fesso. .· , . · . ·. . : · .. · , ... ·' · ._., . : ' ' souro (f) nobre &,·na dor d-isse-da miobá ,ca"a da rua 
do Sacramento, é eu direi-da su·• caea da rua d • Sa· 
cramento,. quo ello emprestou-:me por pcuco tempo). 

' .. 
. O . Sa. : v.•séo- DO :RJo. · Biul'fco (prtskl~nie: do 

cot~selho) :~E'\':· Ex. é infallivel e inexoraveH' . ~. 
Quero ·responder tambem pelo nobre e-x-ministro 

da fazenda·quanco··ao :trapiche da ilha das Enxadas. 
O ·nobre .senador · disse que esta cOBcessão foi um 
(Jresente de mão beijad~t feito á · companhia ·.dali 
docas.; que.os armazena que ,ella cedeu, na ilha da11 
.Cobras, nada -valiam, porque eram humidos, im· 
preatavei1. . .. . · 

O Sa, ZA«;ARIAS: - Disse o engenheii:o da com
panhia qu_e, el!tbvam abDixo de toda e!Jtimadva •. 

0 .Sa. VIICÓNDE' Do R10 'BRAWCO (prillidlinte dc)cor.
BBiho) : - O eagen'beiro da 'companhia, ou: seU. in
formiDte; quando Mlnu desses armazena; · não quiz 
dizer que ellei não podeslem ,ser a proveitad~s;' có_n
servavam-se•neste estlldo pelo dest1no que pot m1Jrto 
tempn'tfv'eram:'ilervíam 'pa'rá deposito·de vinhos'; e 
entlo.a h'iuilfdaéle niio prejudicava o deposito ;ma\i; 
desde que· tael 0 armazens fossem meJboradoB,' posto's 
em condfçõe• divll'rs8s. podiam ser aproveitados· para 
outros fins. Não'são •in·ureis; como o nobre seáador os 
julgóu. · · · · · · · · · 

'·. : :·1 
O Sa. ZAcARIAS :. - r.omparados com os · da ilha 

das Enxadas• . · · . . : ' 

· O Sa •. viac~~na: oo ·Rio-BRANCO (presidente ,.o 
coo•tlho),.: .. ~ O ministerio da marinha cedeu ácom
pauhia parte da ilba ·das Enxadas, porque .não ·pra· 
ci11ava de toda a ilha. e porque esta concessão redun
da em, proveito do. Estado. Sabe-se que, pelas COD· 
dições-do con~rs~o com a companhia das docas, todo 
o lucro excedente a, 12 %- do sou capital é destinado 
a. um .fundo dt~ omortisação; e o que importa· esse 
fundo de amortisação.? Reduzir de outro tanto o que 
tenha.: .de, pagar u governo, quando queira 'escindir. 
o .contrato; ,; :: . ·. · 

. O Sa •. ZAC~IUAI :~Oh:!. <isto é. até. anticonsti&rr-
Clonal. _ ., . · ; _ . . 

o Sa. vui~o~oÍI »o .rtio BuNco (preiiilé"t~'do_cptl.
•elho) :-P.erguntou o nobre senador ae ha plano dis 
Qbraa, se ba engenheiro •. V •.. Ex. sabe, Sr. presi
dente, que· pódehaver U•r1 plano muito bonito, um 
eogeobeiro muito babil, e as cou11a1.correrem muito 
mal oa execução. ' . . , . . _ · · 

Mas .aind•. aqui nãf)·posso deixar dà.uotar a sem 
razãó. com· que· o nobre .senador. quer ·que eu, res: 
pon.d1_ pel.o que ,faço, e. pelo que outros 11zeram,' O 
nobre · sena!for,· .fallando das obras do theàouro, ex
P.rim.iu~se.'co·mo se'ellas.tiveasem sido a'utoiisadas· e 
executadas des(je o principio sob as minbas~yistas. 

. o SI\. z..:cARIAB ·:-:..Pelo 16· de 'Julho~ ; • • . 

. ~ ó' Sa: VII~~ND~ DI) RIO BaA·~co· (priu~dente do COR• 
adho) : ..-.Entretanto, o nobre •senador disse que 
era .um descuido do actual ministro·da fazenda, que 
até esta data conta poucaa mezes de vida ministe
r~al •. O nobí:e senador foi; pelo ·menos, po:~co prtt· 
crso na sua ceasura ; quem o ouvis1e, diria que foi 
o actual miaietro da fazenda que determinou -tcdas 
aquellas obras que •e estão fazendo, sem eogeoheiro 
e sem plano. Vamos, porém, ·.ver o que Bio essas 
obras: respoado por mim,· ·e.por·mcua antecessores, 
com ,muita satisfação. . . . 

· Accresce· •mais· que, preenchido 'o capitel da com-· 
panhia pelo· !fundo da amoTtioaçiio, os lucros exce
dentes a 14 " revertem a·o tbesouro. l.;o'go, o the11ou 
ro .. ·tem interesse em que· a cómpimhia prospere, .~e
nha ·bons' lucros; · .. •" · ,.,, "· · · '· · · · · · ·· 

Sr. presidente, as obras que se fazem no thesouro 
uão dependem de grandes conhecimentos de archi

. tect'!ra civil. Com a re!floção da casa da moeda, foi 
preCISo preparar os pavrmentos que eram occupados 
por essa repartição para séde da recebedor1a. O 
nobre visconde de ltaborahy autorisou que se fizes
sem as ubras, e fizeram-se sob as vistas do admmis
trador da recebedoria, que tem tambem sob sua ad
ministração os proprios naciunaes sitos. na Côrte •. 
Par~ essas obras não havia necessidade de enge-

. nbeuo; tratava-se de soalhos e de destruir algumas 
par~des dhisorias. · .. 

. ;"! • · ' • I ", I • ; 1 ~ ~ • \ ' • ~ 0 ' • • , ' 

O SR. ZAcARIAS:··-. Logo,- deve uomear'o enge
nheiro. 

Depois reconheceu-se que o peso do cartorio amea
çava algum· desa tre, porque o soalho. estava ce
den.jo; e eot~o alltoris?u-se tombem essa obra~ jJara 
romover dalh o cartono. Mandou-se alnrg.1r igual-

1 
1 
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mente a sala destinada aos tl•abalhos da direeto·ia emprestar, deviam priYar aqudle goverDo de con
de rendas, e outra para a direetoria de conta bit i trah1r um emprestimo, 1e.: bc.uvt>sse quAm se _pres· 
d:,.le; n11·• se tolcou pu r i so t!ID uenhum~ ddl p·•re lasse a i>~IO, tl qu·mdo o&· 11j11s&es d~ftni\ivoa .de paz 
dt<~ .... e-u·as: dl:lm!Jiir f m se a Jltluas alvuonas J•ared•·~ ttlAm .sid•• der11orailus nlo p..,r cul,,a d(J govAroo 
div~s n.as. E•s:t~ obra• quulquer. p.,rticul~r as mo•n parag11ayo, mas porque os alliaotos enteoderotm que 
ll·• r;;; ra<..l s b ,;~"s v:st->•, l!ern recorrer a eog•· se ·devia tratar dessas aj,llrtel depoia da org11uisação 
nheiru, •·scuHt~~.:o um me<trtl de sua collllançd O ·1ellnitiva d~ Republic• 't. · 
rues.tre chl!madJ p• ra a& ubraa do thesour,, é muit·. E o que disse. o nobre ministro doa negncios es
couheddu, tanJo sido anttss emvregado em obras t~an~eeiro~ .que poss.a tra.zer o .maia leve.C4•m ·romet· 
d quelle mesmo esta btllecimento. As desp,.zas tem Llmt~nto ao Brasil T Aqua :estio BUliS .pala nu : 
sid·• fellas •ob 1111 vista3 dos chef<la· do the11ouro. , • O apoio,IQoral po~.V. .. E1: •. solicitado eo~siste em 

Qua rrdo tomei conta do 111iniSterio da fazenda declarar, se for precaao, na .pr11Ça em qu!):tenba de 
apenas t~ve de ile!iberar !' respeit~? '.!e um passadiço: ser contrahido o empres&imo, que não; soft're este, 
necessllrto pna commumc:ar as dtf!erentes. repltrti- por parte do. B'rastl, objecção, ilerivada. ,daa·.eatipu
çõ··s. Era a qotesl.ão se'devia r~zer·se uma passagem lações definitivas de paz. ainda· não concluídas •. , 
que lltravess~ase o pattlo do edaftcio,' ou ao&ea em • S11mpre an• ma do das intenções maia ~ustas e · 
toro(• delle pela parte elUerior .:tos salões. O pusa- bPDe'l'olaa, e ~rsuadido de que tguaea.diapoatçõea se 
diço tr.·n~vera..l era maia barato . • · dAo por parte dos outros governos alliados. nii.n ·tem 

•luvid3 o ~roverno imperial cm declar11r a V. E~: que 
UHA voz~- Pdra que desce a estas explicações! nào se oppõe, aotea: 'faz •otos pàia•que a Republica 

. · d•l Par10gnay realiae·a openção de credito que pre-
. O S11.. VIscoNDE oo Rr" Ba.t.Ncó (prft<l&d•''tft d•• tcnd.; confiando em.que aa.eondiçõea,do projec&edn 
cnntelho) : -Nào h::~ remedia ; é P•ra mostrar que emprest1mo em nada. prejudicara o .. oa.direotos dos 
tive tempo, P•Jsto que a minha actrvidade e a r.om olliados, já .reconhecidos no, aee6rdo preliminar 
prellensao d., meu es:pirhol nii.o possam eoinp•·tir .COIQ de paz,, · 
... r ocul t>tdes do nobre armador, tive. tempo para 
essa·a miudezas. Apresentou se-rne essa grande q11,.9 « Neste ser1tido o governo imperial da ri instruc
tão. di~•:utr-!1 no tribunal do'thesouro, e decidi·m ~esao mimstro brasileiro residente ·no paiz em 
pelo rnssotdrço_ern torno do ~ate~, porq•Je' o tra'os- que se orucure levar a eft"dito a operaçio' de' que 
versa coo·luz1a a C•>m'flunrcaçao por dentro das tenho tratado. . · 
s•las o1Pstinad11s aos trabalh,.,s d11 directoria das reo- «O que o go.-:erno 'élo ·Brasil 'não'· 'póde fszer é 
d..s e da directoria de cont b1li.tade, e então seria tomar sobre si a responsabilidade doa em·pt~nbi•s fi
Pflt turbadn frl'quentes ve:tes o trabalh., destas duas oanceirlls q~e assim, ,venha. a .<'oQtr•hir:. o. do. Para
re ar tições; u partes que concorressem a ell.as.e 08 gua:r; mas 1110 oão .obsca a que .p:oceda D\\ fórma 
empreg .. dos ~o senaço 1nt~Jrtro &eriarn de passar ora por V. Ex. aol~ci~da e que aCI!JI~ llc~t expost~ .• » . 
por uma, ora por outra daquellas salas. O nobre, nunastro .doa,,neaoe~O!! eetrHngetroa Coi 

Sr. presidente, . creio: que só me f.'lta um des- tão c.:ut.elosfl, que salvou .o. caso · não.prnvà•el, o 
cuido ...• enga!Jel-noe, faltam-me ainda dous, 0 da caao.e:IUraordtoario de que tal gaa::aotia.p~d.~~&se. pre-

u p sta gar ntta ao emp • t'mo do judilar de alguma aorte,o direit.o lloa'alliadoa. Esta 8 P 0 
• · r 8 1 go•erno para- oteclaração •·or nosaa parte, .. at-' .. nío .·"6de ..... r•ir ao guayo. e o do projecto . de resolução relativo ao ,. • ,. ""' • 

augo .. ento dos aot.Joa militares e dos vencimentos governo paraguayo. se não obtendo. eUe.is.aat de· 
dos ernprega11oa do tbeaouro. ··lara~o ~a partd,dO~ outrns alliados. ·· ,·, • , :· .. 

O nobre senador leu aqui a resposta. do nobre 0d dlreuoa dos aliJados que o nobre senador po· 
minist• o dos negocios estrangeiros 80 agente cunft' deria ver cornproml:'ttiJos e111 alj;•Jm empre1ttmci 
d .. ncial dl• ~verno o·araguayo. o Sr. J.): Carlos ;Loi•. Ct!iLo pelo ~rovflrno paraguayo, crew: que . .leriam as 
zaga PareCia me qutt to. lo espírito de~previnido •~demnisaÇÕt!S de guerra. ::i11beroos que a• .. ndsm
leodo esta n;ota. tiraria conclu~ão àiametralmentà nrsações ele guerra montam á somma avultada, 
opposta á do. nobre senador. cujos juriJs·e~eedem e~ milho á renit,~'dô'Parasuay; 

que t>rnpreshmo :podena. o 1uverno paragu.1yo. con-
l"~diu-se :-.·)S ou a ~~:arantia real do Brasil do seu trahir que :viesse C<•Usar prejuizo· ao :pasamento 

credato. para. um· emprestimo par~gu~>yo, 'ou pelf• dessas• indemnisações' . . .: i: .. · : · · · · · · 
f!lenos o apo1~ mnr11l do guv~rno unperial, oonsis· , Em todo caso, está· manifesto ·que não ba com
tlnd" !"ste apoto moral em ~eclar•r:se q•te não nos· .Jlromisso financeiro da pa11e do Brasil. quA 11penas 
oppur1amos a essa transacçao por nao estarem ainda dissem<'s que ·não Cariamos oppostção, com tanto 
eo•l'!luiotus os ajustes defimtivos de pHz. que o. emprestimo não prl:'j,udacasse aos direitos já. 

O ~roverno Jlii"81{Uayo es1á em circumstancias dif· reconhecidos dos alliados~· ·Quando ·se tivesse de 
ficeis q•Janto ás ~uas finanças; nãn tem meios com l"vauhr o ~mprestimo; .no caso de que. o empres..: 
que ot,correr ás Ruas despezas do di~: deveridm os aador procurasse saber se o Brar.il era ou não' ·opposto 
alli•dofl inhibir-lhl:l o uso do credito ...,Que empres• ,á., oper11ção, é .qui_!· .ae, .d,ria oppurmnitJade para 
timo pode l~vaut•r o gov~rno do t>aragu•y. quaes conhecer all.condiçoes, desta, e que• os .nossos a"en&ea 
quer QU!" seJam as ~t·•rHnll os 'lUa ella uffer.-ç~t Y Um responderiam d, .~ccôrllo.eom llquelle ~espacho. 
em1•resumo de l.OOO, ::! 000, ou quando muito . O Sr. Loizal(a reti~.u-ae colll aata reapo~ta dll go• 
3.~0:0uOS? Pois os;Se emf.Orestimo, quatlaqucr que verno imperial, e não no• conah que.o,1overao pa
seJam as suas ~~:arantl<ts, comprometterli os direitos raguayo trate de levantar o emprestimo, onde seja 
da allionça? Os alhados, se não esti.o dispostos a preciso fazer eft'eetiYa a nossa declaraçlo,\ . '' · · 
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· q, Sa.,Z4C!Il•4S:;-:Mas ngradaJeu o :~poio moral. r ··~ E: qual ·foi it medida propo1ta na umara 1·do ·lado 
O·s. ·· .. R'· 8 · .· .... · ... · ·. •·da·minorb'PS6&inb11·cm vfl&auma·ugmen~·para 

~·. VJS.CO.lfPB »0 .. ro. ll .• urco (v.rt~ttle.l1le d, con.· ··•• .oiDciaes do exercito: alo conaemplava Ol·t•ID· 
aelfao),--Ma~ 0 qu .. 1m porta ~ssa agradecimento' p, ciar•s da armad.•. Jt;u. dnba convers1do com·· :meus 
nobre senad~r ·~ . C0 l,J.&"ntarJa, para.· enlprt!star.dJ-. coiiHtr·tS que na mesma l•ccaeflo era preciso at&aader 
abeiro: eom !'apow m~r••J ~e algum VJSJnho. !i.·•qi.IIÜ}to aos empregados do &hesouro e das.tbesouruills que 
qu" ~li 0 _ ped•.•~l!.'. Na_o, .. ~xi~Jria .~u.tra _r•ra. ot.Ja? . prPetam serviço relevante• de quem' depende á ftlca-

P:JIIIgar·~t>-:lira.,credor.dt!sse vtsmbo fÓ P~l~.~pOlO· lisaçlio da receita e despen do'EI&ado; e que e1t1o 
. ~?.~~~ nos. ~~~d• ~m que o .~~omettemos?. mut10 mal "quinhoedó1, a &ai poniiJ que muho• def-· 

OSa. Z•c••n•s·dá·um apar&a;. • , Xdm o~semçot do theso~ro~: e:vãoprocul'lroutr•s.·re-
. • r ·i: •, c·;:., ·.·• · . :: · ,. ··:· : .. . . . .· · .. : ; par&iÇ08I·~ODde 011 •1'eDCltD.en&os• ÀO maiores, OU .. 
O Sa. vrscoNDE DS Rto BuNco (pruidmt~ ~o·con-· .en•r·e!am ao serviço pamcular. · ·. · · '·' '! · 

·~'~'-el:"";O que dlll~f!lo• fique aio í111iamo• oppo-~ _ " ' . : ". · ~·· · · '·· · ··. ~ ... 
~lo; a. ret~nsabthdade d.J.:Brasil:-está inteira-· .. .-Nao. aendo pOBIQveJ aq11e1le meio de lftlCl&tlVa, 
menle!J:tll&19:.,da •...• :"'· . .: . '· . ::: .. . : -~rdendo.~lé·a eaperança. de que,o orçamento· pas· 
. . . .,·. , ·: ....... , . . , .. sasaa qte anno,.aoreseatemo•,·a,reaoluçio Nio 
. ,' .~: ;~~· .~~f~ll,AII: ,~Ea&ip, ~i~, h01Jf8 ,apoio IJlOraJ / ,1taYia~ilns .impedir d~,,~ p~~enlol-a · a · co~1ideração 
,. o a · . . .. - ·R .. 8 ._ . . ( .. ti _·· ~ . · .. de que .hou"e urna iolc_•_attva do lado doa dtuidentes .····' "''1!:·1'1.".""' .. DBDO ro. ~~1fCO P""'' ent~ .. uf'i!9ft·l dacatn·•·r<~.'·.wmporaria.· ... ,, . ·. ,, ,,, ... ··r: 
atJho)~-:-Naofaçu·questaodas palavras,-apotomoral:/ . . . .· '., . . .. ,.. . . . . , , ,.. .... , .. 
11eabei 'de •·J~r ·a "ao&ifdo'Si'. minís'tro dos >aesocf(is ' 'O nobrê, senador 'iiió 'tem; pof1, razão· quando 
estrangeiros. suppõe que nisto o ministerio andou á reboque da 

minoria. Nio fui para quebrar a arma que cc.m esta 
O Sa. SrLYBIR4 D4 MorTA: -Então o que agrade- idéa 118 quize11e levantar contra o mlnis&erfo; a~ o; 

ceu o Sr. Loiuga' · mu1&o espontaneamente, dasde o relatorio do minis
&ario da guerrct e o da marinha. manifestou-se eue 
pensamento do governo. E a prova está que já se 
diz pela imprensa que é pouco •.• 

O Sa. VJSCORDB 'DO R ro Ba.utco (Jtrasãdentr tlo 
conael/ao) : - ls&G perii'Unle o nobre senador ao Sr. 
Loiuga. Se os nobres eenadores querem discutir as 
palavras beneW"olas do Sr. Loizage, se entendem que 0 Sa. Zo~.c•ai•s :-E' porqua v. E• poz-•e em 
elJe nio devia a~rradecer aqueJia re'posta, corra es&ll .. .. -
discu11ão por conta dos nobres sfloadores; 0 que eat6 um plano inclinado. 
escrip&o é que o .rorerno do Br11il aio pode tomar 
sobre si a responeabi'Ua1e dos t-mpt>nbos flnancei- O Sa. vrsco•o• Do Rro Bll41!fCO (pre1itlerate t1n eon
ros que oontrahir o Pua1uay; e, pois, p6de acaso lt'lho) :-Nao, senbor; estarnos firme~; concedemos 
dizer-H q11e, se o governo do Paragu~ty con&rlhir 0 aq•diJo que aos par~eu razoavel nas cucumstaoclas 
empres&imu, o qul' nio é facil, l'S&a divida do Para· ac&uaes. a terça par~ do 10ldo; e nlo con&eiDJtlamos 
guay virá accreacer á do Bras1l' ll&o êcen1urar por •6 os l.ftlc:ia81, contemplamos 1ambem as pr•ça• de 
cen•urar. pret. 

Fal&e·me responder ao nobre senador sobre o pro· Ea&a ne~asidade do au~rmen&o do soldo era mufeo 
jecto apreiiP.n&ado na ou&ra camara peJo nobre rni- conhecida; conversa o nobre sen1dor com aa nouu 
nilltru da marinbl, e que tem por fim aUJ~mentn o s11mmidades do e:a:ercUo e da armada, e v• rá que 
FOido dos oftl··iltea do exercito e da ~orm11da, du pra &od~s favoreci .m est• io'téa. e, é preciso fazer-lhe• 
ÇIIS de p· n d·, eaerci&o e du batalhão aav11l, a~sim justiça, aio porque sejam partes interes11du, mas 
como os ~encimentoa d01 tom:•I'Rifados do &bPIOUro to porque reconhecem que os eoldlll actu•es. com a 
tbesourar~se. O n•·bre senador supp.,z que essa rea~ ··arestt~ da vida, com a elevação dP todos oa P"'Ç!JS• 
luçio .nio (oi apresealada expot~lanea.mente-p·-1·• m.t·· 'fltriflsuftlcientes, q••e algum auimaato era precaso 
nbte•ao. e por es&a modo S. Ex. mats uma vez q•••z· concederá classe militiJr, principalmente depoil do 
du fo!ça aos noa1101 !'dversarios na outra ca.ma'::·'· ass1gnalado sarviço que acabava de prestar ao paiz. 
que d1zem o metmo, 11&o é, que o mtDls&er~o nao (_.poãadoa). 
pensava em tal. 

A verdade é, porém, que es&á no relalorio do mi• 
nlsterio da guerr.• des1e anno que o ~rovarno pen
slva, e pensava eom empenho, em conc~der algum 
augmeato de soldo aos militares, e o n• bre P'liniPtro 
da marinha exprimiu se do mesmo modo. Tencio
navamos (embora o nobre 1 nador não o cr~a), ten
ciona vamo• formular esta m~d.da, qu11nrfo se trll· 
tasse do orçamento: entretna&o, estudnvamos qual 
o augmen&o pos~ivel. Os adversaria~ é que entt>nda 
ram, é esta a verdade, que creavam uma difficul 
dado ao minislerio, que lhe tiravam o merito desta 
proposta, iaiciaod_o·a antes que o ministerio apre
sentasse o seu proJecto. 

Fallou tambem o nobre senador na e:rplfcaçio que 
dei perante a camara dos deputados sobre a in&elli
sencia do art. 16 do tratado de alliança. Não me pa
rece necessario, nem me•mo Prudente, pro11eg•1ir 
neste dt<bat": a seu &tompo, quando vierem o~ ajustes 
dl'finitb·os de paz, p11derefdiscutir este auumpto eom 
o nnbre sena der: agora deW"o ecSmeole pro&Pstar •·ontra 
a versatilidade qtJe el.e quer aUribuir·me. Segunde 
o Dobre senador, em ceda verão eu &enho um pensa
mento a respeito dos 'negocios do ,;Rio da f>ra&a. 
Quando S. Ex. ler todos os documentos otllci11e~. ha 
de ver que, felizmente, a minha opinião não te~ 
mudado. 
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O nobre senador é que variou sensiTe1vellte neste· 
negocio. Quando o anuo .passado aqui discutia com 
o nobre barão de Cotegipe, dizia : Não, o tratado 
não. resolveu a questão de !imites : estes não devem 
ser traçados com a espada do vencedor; é preciso a 
este respeito- trata r com . o Paraguay em plena li
berdade. Quande se lhe ponderava que 11 victnria 
dava algum direito ao vencedor• o nobre SflDador 
contestava ea'a proposiçlio. Mas tarde, porém, e"U 
wm doa seus ultimas discursos, reconheceu esse di 
reito, concurdando comigo em que, esgotados os 
meios persuasivos, o Yencedor ·podia resolYer a 
questão. a despeito da vontade do vencido. . 

No que eu disie perante a camara dos deputados 
não tratei só de manifestar a minha opinião: referi
me a opiniões enunciada• no ·eenado e entre os a·r 
gentinoa,.para reeponder áquelles C{Ue censuravam 
o ministro do Brasil por uão ter rom11ido ·com o 
governo argentino, quando este fez occupar militar 
m··nte a villa Occidental no Chaco. A esses censores 

respondi notando que, segàndo uás; o' :itrt~ 16 do 
tratad·l não resolveu a 4uestilo-- de limitei; que, ae
gu,do outros, esse· tratado fl1ou as fronteira a do 
Brasil e da Hepllblica Ar!l;entma com u Paraguay; .e 
que, portanto, o ministro.do Bras1l nãu. podia im
~edir qu~ os 8rge~tino(occupassem. uma par~e ,,do 
Chaco qtJe era oiescripta .no tratado como. terrhorio 
argenttno.' Limitei-me 8 ,esta1. obsi!rnçõea ;: ·e .. niu 
me parece prudente que 'esi.ejà'mos aqui 8- discutir 
o tratado 11a alli8DÇll.,neste.ou:. em ·qualquer:•la&ro 
ponto, quando pendem ainda.os ajustes deflaitivoa 

·de· paz. .. ·· .·; ·.. · ::' ·'·· .,. ·• · .. · ,. 
· Termino o. meu discurso, persuadido 'de f(Ue," lle 
não convenci ao nobre senador;' tenho•me JU&tid
cado para com o· senado contra os · deacuidos · ql!e 
S. Ex. m'! at~r!b.ui~; ~utro taml;»em a, esperaoça de 
que oa pnnetptos que o nobre senador nlls quiz en
sinar, elle . proprio. olo·:oa. ha . ,de IQ8Ub, .quando 
tenhamos a fort•ma dé vêl-o·,da ,novo, &.,frente doa 
:nesocioa publicoa. (Mui&o 6em; •uih·6-.J 
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•Sr; pi'esiiJ~ot&i por graod•' decepção tem o mio is~ 
terio de '7 Março filito•passor "este paiz. porque- e'rri 

· 'verilJ de''niiíguem•:ainda· ·promeneu ·: t1111to•nem &am~ 
b'em·cl!mpriu:men·ns:suaR' prc·messas/ . · .. 
' 1 '·Era··_para-•,-er;J-8r~·:preaiden&e, que de esperanças e 

'· llíl'''sp1fifaç'ão ·despertava' Hm · loda parte o ·discurso 
· d·a:.Cói'ôil 'com·que·fôi abert() o parlamento este annof 
<J\:tadll · Óle1·récordâ 'do''que ouvi na Bahia, de 'PISY-io 
' ':.rem:'P.a ~a· :estii<Côrte;'. :da. part:e . de··a_rnigos e adverla; 
'··ricl!l :poll1ioo,s:lfil · lii&l,l~ção;· • !~O· ·commentarem''o 'pro· 
- gramma'dó··aovo·m•nJI!teno.'··" ···' ., : ... ~,··· :. ·'' .! 

Diziam que o nobre Sr. visconde do R!~:·oraríeõ 
.. íera um.:homem.$i1.1ha:do J!~ra.:sra.nd~s:empr!'Zas; que) 

depois de haver passado .. por, algumas. am~rgur11s• 
···''~.ha ,~id!) }*~rl!-,cf.o -~~~~.o se.~imu ~éo cio _P<:I'1~r. para 
· .l eali~-rn~~arráeli· ·colnmettimeõ&os ; 'apphciiVam-lh' 

' o ·.at~rê:•llui'er'às'-doipueta. Viam nell~ Cl res&aúradOJ' 
·: 4~.~~íf<ide}le' :~uru·.r._. (). mel)o~ que· s<l 'diz i~' do ·.~ot•re 
· 'pr~$f.de'nte' (lo'·co.~.~l!e.~bo'.~. qu~ .s. ·Ex:~· c:J411'.1 out~o :~n:o 

'· berco·'Peel~ ífestaca:va~se· 'dc.:seu· parudó; .deixando 
os emperrados pàra' 'úm lado, ·li f:uiendo' marchar o~ 
proRrêslivos para. outro.. / ·- : ' . ,. :; o ' - ,, • • 

,,_,E,IIell~ pq,r1!3_,~,(devp_,•l!r~r ,ll!D parep~he!i;~S). ,Já se 
disse aqu1 e o no~re 1 resliie!lte do eonset.tl,o CC)IICf.)r· 

· side o. senado. porque não pertence ao partido pro
gressivo, de. que é chefe o n.obre presidente do con-
selho. · · · · · · ·· · · ... 

Mas, dizia eu. Sr. presidentl. que as promessas 
contiddl no discurso. da Corôa haYiAJil sa&•af .. Uu o 
p:•iz; os meus amigos da Babia se d •vam .mutu11s 
felicitações. O nobre Sr. vi8coude do Rli) B•·anco fez 
repetir por seu·· au~~:usto a·mo o que- o6s -o•'·liberaes 
ternos coastanU>me.nte amrmadu, ,is.kl ,é, q.,.e .. uão be 

.eleição.:aeBte .pa1z; que não_ ba_garao'io· nom.aesu
rança, porqlle.a.l,leis. uão. prol .. m o.cidadAo:. que a 
,l~i ,11a .lJUIIrda nacional ,e .a Je1 do recrutamt!~&o sio 
outr~s. tau tos obst_ac~l~~· para !l.libllr.dade do:eldadào, 
qua ·ara· chegada a occssiáo de emancipar ·o ele· 

:mento·aervil.•···•· · . . · ·:·,, · ... -

.:d9U:· _q,~!>l,li~m ;e,1f~J.~.'.-'? P,ar·,~l~o_cop~,f!rv'ld!lr .eslli •li 
~~~•ao ~m.,ih.1as (rc~·ççoe.s,,~e,,..mu das,quaes,é.cbe~e o 

.. ppbra, presidenta do conselho, cbam~ada .de progres· 
.. 's•Y.P!i.i,, á."outra o 'nobrtl. · viscontJe ,de S, V ice cite oito 

deu npme. IDilS fui-lhe dado .na outra c.amara. 
·. Rtialine~~te. Sr pr,tJsidente, . nes~a parte a Jlruphe· 

cia. realisill.i~se. u nobre viscoriJe do 'Rio Branco 
separou-se do seu po~rtido~ fez uma 'f<fiÍndu cisao. o 
tão pr~nunci:~~~~. que a.i~d~a h" puuco, teud,o de ele
Ker se urna commissão. para rever o prc•JtlCto que 
veio da ••utrà, ca•nar.i .á respe'itu du elemeolo >ervil, 
f1Ji exCluído deii<A u•n dos horntJns mais imp:Jrlant~s 
que tem tis11é\\l;l 'no senado, não só P:•r ~ u • illustra
ção,_como pol' stJr um dos nossos t·nncipaes f.•?.eu
deiros; o m10isterio ftlz excluir desta comrnissào de 
cinco o illustre barão das Tres Barras, que ora pre-

· Ainda mail;· depoia desta conftss•o aolemne, de
pois do. monarcha haver• com sua psla11ra a•aelado 
estas verdades a: que a &é eo&ào-C'er.rava10 ,I'Ut'idus o 
nobro pre&ideate doconaelboe 1r.u1 co-Hl•Biooario•, 
vinha ·a: promessa de que 88 realiNiiarn reformai ao 
senndo das -upir~çõtts.llberaes. Era,· ~rtaa&o; Ju•ta 
a sa&iiCação. 4 esperança . que todoa ncSa. uu&riamos. 
. Mas,-sellnhotAI, i qua. r m•JSA logr.,çã'o prep~rava o 
nobre visc<~nde do Rao Bruco il.es&t' palzl· Af·•ra a 

•questao· servil,· qua o aen .. do E> o paiz 111bem pcJrque 
mo&ivo foi ·levaila á ou&ra·oamara apre11s~damen&e 
em•.·Maio, uo pzu&iro vapor Dou.rú, nenhuma-outra 
m .• is· appareeeu l Eu já nao me r .. tlru &•uto As.me
didas legislHivas como ás da admini~ara~o, que em 

. nada melhorou com o novo gabinelfl. . • 
O que se pas~a nas admmi.trações ~·rovinciae•, 

com raras excepçoea, desde o Pará alé o Rio Grl\nde 
<lo Sul ? Na o tenho tempo para descer á "preciaçào 
de &od.1s ell11s; mas o sen11d0 póde avaliar do .. ud 
';ae uo rPsto diJ _paiz pelo que p•eFencia na propria 
Côrte. Quem nao sabe, pur· tJxemplo. "_que slglli· 
Uca-.o coutrato de coolies. o c.•nll'~>lo da YpiJrat~ga, 
o cout•aw .•i ·' d~ca~? Significam. senhores, que os 
grandes. pl'l11ClfJlOS que o nobl'e presidente do cou
selho 1hsse na outra cam.ua d nesta q111' deTiam es-

j. 
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ta r acima dos partidos, não estão acima do governo. e tan.tos deste mez, se me não engano, a 27 de 
O nobre presidente do conselho não f,lltou sóroen· Agosto. Se a commissão encarr«'gada fio examinar 

te lf promessa qu·~ h a via Ct~ito de ref •rmas; r ltou " proposta do orçamento dá pareceres em fina de 
tambem ao preceito constitucional, que man;:ta q••e AgoAto, é po;que o mi•oiaterie não tinha pré,aa na 
todos os ann•lS ae discut:t a receita e despeza pu li li- puaagem do orçam .. nto. 
ca; S. Ex. em vez do orçame11to, mandou-nos 11qur Port11nto, Sr. IJI"O&idente, nem os precedentes ci-
uma resuluçãu prorogativa. . · .t1dos ,Jl8lll nobre pre~ídente do conselho para a de-

Senhora~, o orÇamento ordinario niio ·tem sidu mora do orç&mento o: dinario, nem os motivos que 
até hoje uma ga_rantill l!egura do emprE>go regular 1111le allegou de serviço na ou•.ra cawora, justificam 
das ren•las pubhcas; porém, ao menus é um11.· som essa demora. , _ . , . 
bra de reospAitu á·eonstiturçào; ·a:o· menos dá lhgar: 6 o'sa:-=iA~AÍu.u· :..;::,:E•'r{ft~ria\ai~io.'U ·.·~i 
discussão, á upreci.,ção dos serviços áotadl•S no L•r· 
ç~mento. Mas o nobre presidomte do consel.ho.di•9o : ~ S.a: P~~~·~.: -S. Ex. não queria o orçamento 
Nada; aCbbemos com esta formalidade;' simplifl· ordtnano,_•querJa a prorogaçllo: e nesta ~•lta, •e
quomos a cousa; quem tem maioria, não preci~a de nhores, nao ha sómante a iufraCQão do Jllt'Ceito 
orç~mento; basta uona resolução prurogativa. . c<.~,nstituc:onal, ba.tambam. u~~ especie~d!! .. deslual-

:senllores, o Imp~rlldo~r N tpoleilo levou 20 anoos da-Je para com este.povo b0ntnbuinte0 por'que, como 
a procura de um mmistro que lhe simplitlca-s·se· o fez- ver o no'bre senador viscoôde 1de~ILaborahy, tl· 
orçlmento; Leon Foucher ou Ronbllr cb ... gou 8 in· guram na receit•• impostos lançados J•elas urgencias 
ventar dous orçamentos, um ordinario e outrt:l extra da. guerra, e q11e denam Çf'&sar com a paz. A paz é 
ordinario para illud1r o corpo legislativo francaz ; f~ua ba dous annos; ·taes JmP,ostos não podiam con-
mas se tivl'sse o nobre visconde d•• Rio Branco, u.nuar_; o orçamento d11 rece~ta •. portanto, devia ser ~· 
elle teria encontrado a pedra philúsopbal. dos orça· oJJscuttdo, para. que fc;>s~em ehmmadas as imposições 
mentos. de gue.rra e ass1111 alhv1ada a bolsa •tos contribuintes. 

E porque uão tivemos orçamento, senhores ? O Esses 1m postos não teem mais J:azão de. ser.; é uma 
uobra presidente do conselho 0 allegou hontem em .•teslealdade. a .su11 consrrv~tção •. ·, ... :. , .:· . ., , 
resllosta ao uobre senador pela B .. hw, a falta tlt' ·. Ta.nto.nJats, Sr. presidente. que, o ~~:~v.ernq: ~réçe 
tempo; mas, em vez de demonsu·at-a. soecurn~u-st> oJtsi·Ôr Ae 1mmensos · recursoe porque, .. seaí .. ~ém
a reerimiJiaçõeH que .até recabiam sobre seu proprio bargo · de d ·clara r, o .nobre presideo~ .do,coliaelbo 
minbterío. . . na outra c mara que. a recbita :o·rdiilária podia 

0 SR. ZAcARIAS : _ F.• costume. 11penas fazer face á despeza ordínaria, vê-se:gúe 0 
governo não. tem inàos a-medir. a ni~peh.J do aug-

0 Sa. · Poxrzu: - Não me occuparoi das recrimi- rnento de despeza. O senado lembra-se que es&ê-~rino 
nações que S Ex. fez aos minis~rios passado•, in · votamos 20.000:0001. para· .. a tl&trada .·de . ferro de 
clusive o 16 de Julho de que r .. z parte... D. Pedro 11 e mais 9,0()0:0008 para outra i· es&i•ilas 
· O Sa. VIscoKDB oe R1o BRANCo (presidente do con· de Cerrro. • • • , ·· 
selhoJ :-Não fiz recriminaçoes; citei autori I ades. O Sa. VISCONDE 'DO · Rto BRANCG ·(#,,..,,ide fite do 

O Sn. PoHPEO:- ...• ponho isto d9 parte, ma• csonse!ho):-Com o voto de. V. Ex. . . ·.; .· 
digo. e sustento que S. Ex. não justifica a procra~ti· O ~R ••. Po.aiPBu :~Não. e~t~u. imp~S,nAlldt?,:; e~tou 
nação do orçamento, F.rn Março ou Abril o nubrf' IJ!O sE.rvtndu deste ,u.lgansmo p.•ra m~a~r~~."~omo ha 
pre~idente t.!o couselbo dirigiu uml crrcular a moro- 1mheuo. Votam,,s para estra•Jas. ·cerca ile· so· mil 
sa á tod.js os .re~resenta~ttts da oação que se acha cpntos, cujo j)rew.i'ü i:ft:Ye_recabir ,db,r!lô,orçàll(e~to. 
VIIQl nllS prOVIRC188,•CORVldan lo 08 11 que por muil.l• t.;om a reforma JUdiCia ri I .tem· de 80 IUQmenlar a 
especial favor se achassem aqui em Abril, afiro de "Je&peza em cerca de 5<JO:OOOSOOO·... · · · ' 
abrir se ·O· parlamento no dia 3 de Maio. E porque. UM SR. sENADOR :-Nem t1 ,1to," .. talvez·metàde •.. , 
senhores? Porq11o bavja,.uroa promessa de sabida no ·S . · · . . . . , . . . . . , · · 
di11 24 de . ~aio I Importava por ventura mais a•• O. R. KtKISTl\0 D~.._IUSTI~A: -:-:Cerca d~, 1 900:000S 
uubre pre~1Jeute. do conselho que nao se perdess~ ou menos. . . . · .,; . · · · . . 
uma pa•sageao, mesmo que fossn im,.eriul, do que 0 O SR. POJIPBU:-Em 900:0008 pelo meool!~ h!l· ~de 
cumvrimeuto do preceito constituci •. n11l, que m•n• a 11!' autzmentar a despe~a. com •.reforma JUthCl·l· 
íu"lr o •·Tçamt>nto annual? Pois 0 no.bre presideutej rta. Agora o nobr.e mm1stro da mar. inha acaba de 
dll eo_n~elho pouoie conseguir. o que h• muito t~mvo apres· ntar na outra·camara uma p~oposta:; augmen
,a uao VIa,- que os rcpresenLan1es da nação se reu I t .. _ndo ~e um terç 1 o soldo do oxerclto e da ·marinha; 
nisst!m em to>mpo t.!e votar nu·t.armo prellxo a liren- ".ao se1 E'm_qunnto. ·.póde orça~ e. sta de!pPza r ma11, ~e
o;a impelia I, e uliu pOde conseguir que essps rApre gundo ouvt a pB•soas ent··n•11.1as, nunca será menos 
·Hmtantes lhe dessem o orçnm•·nLu, cumpr•s·• m um Je 1.800:000$ a 2.~00:0008000. . · 
IJI"eceilu constituidonal, que e, por assim dizc:r, a O r a, se, como disse o n~bre p~estd.ente do conse-

essoncia du governo representativo? I h", ~penas a nosea ~eceua ordtnnrJa poderia f,,zer 
. . . . face a despeza, como e que o gov .. rno é tão fac1l em 

l\!as, d1ss., <>nobre presliientu do con~~lho, a rn1· Hugmentar a despeza ~·ut.lica não· com centenas, 
. nona ola cam.,ra l"vou todo tt•mpo d1scunn•to o t,Je m • coro milhares da contos? De mrde pretende 0 
m~rr~o serviL . Senhores, quando foi que a cc,m· guv.'rno tir;•r meios para or.correr á estas despezas? 
m1ssno respeclivn _apre~entou parecer 11 respeito do Sr. pre~idente, a respeito dessa ultima 'proposta 
orçament.o? O ulllmo parllcer fo1 apresentado a 20 not•roi um pro~edimento do governo que, 110 llltmos 

t 
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a .J~.I~, .c•l:l.IIP.~.,grana~. ~~~~~~fle~p •. u;Jil. ill~s~r~ ~~- . O. SR. ZAC4RU& :~Houve redftcção de. algibei.ra. 
pulado havia pr~poBto à•!~~tQ)!e. ~ol~o para·,~.~ l o':sa, Po•~au :-:-.Quer o nobre pre1idente do con
o!ftciae~,do exerctto; o.govern.o combateu esta ~e- lelbo que oestes tres dias coosldere·o s~::nddo, '.tis':'· 
dtda r"~PP!!I'8Cera~ depois :ar&riJOI :IJ'ol:jorn.aes; ar- puta e yote mo teria tão grave, porque, accrescentou 
tigo's queeú repr.iYo,: Sr. 'prelidente •• ' ' ' ' '' e ni·bre miolstro, s' Ex.J"II• •. -. ~iscudu;.,Jonga~enl!'· 

O SR. ZACAil14S: - Apoiado. · · · ~· exacto, o n. obre pres1 ente d .. o c"n.selh. o· dJs~u.tu~. 
O. · • .. , ·•··, : ~- · · ·· · : · · " · . . . . • _ ~ongameme a pr~posta ;. pena é que D:~•~oão estives-
. ,,~ •.. POMI'~.·, .. :F;nt~.etaoto,o .. ~roY,e1"!10.aP,ressq!l_ .. ~emos na outr3 e•mara para ouvil 0 .. . . . 

s.e.~.re\ra~r-:-;IB•,.~,Yei~ diZer .ao parla!J1~!1&!J: · c_Op". 1 • · · · · ; · · · 
P .. ~i'í.·~e. a e. ~.se.I!.Jl_U_Bm!'. q'9 •. ·,porque;.er.a pou~ •. ; q.ue., . O .. SR. VlfCOifOB .. JIO Rl~r.BRA. KCO .,(Pt!Biden"!J ,d. o 
n~m d~r,~:~,;. eu d~~ri~.:2,QOO:,oool.· -. Senhore~, ~pn.arlho) :-:--V. E~.· _sabe maJS do qu,e_ e_u _sobr~ e~~a 
ha ahi uma especfe tle competencia · Jilo destituida ia teria; espero que me en.~,lne o qll"' ~alta. ,. · 
de per.igos; recato m••i&o que toquémos a' êpoea dos o Sa. · PnBPBU :·~.«·Não' precisae" mais discutir a 
~reton~nos r~J;JU nos;~:'V-0 exercito e !I ·llrmaJa: t«e!D, l ropost!l: jll f :i disNJtida 1oilg~tmeot~ io ·E~ ··ver·tade, 
cer&amen&e'ihr8lto a augmento délso1do&•; ·mas rnao . Ex. fez bonitos dis :ursos na ·outra ·c m•ra; toda
·~ faça diaso jogo polf&ico. . •'r. · "· · .,., · via• notarai.qua emquanao a pro110111 it!Jrmi~.DitJ ~~~ 
. Sr,··P~•iün&o,, dttntra,a~t,IQfli'J.Jdal! q~r.<'Jjg~yer,~o a cummlssão e emquanto •ella ·I& daacuna. lons.a~ 

en(ef:1qll : e!Jl1;oi!'_U , p~ogr,~.ma.,, fo~ 1\'}•,t~c ... ada, 9011.'" eate,. aurgi11m de tudos 01. pontua. d ·• provinCJ&~. 
disse a' que· respeita ao eiemeoto aerril,_,'e l!Jgo: pr~-~ do: Rio de Uneiro, So: Paulo e Minas. reprell4tntaçoes, 
po1ta a outra cumara pelo poder execu'!yo;·Se estl' de·fazenderros. recl11maodo contra. algumas de suas, 
Yer preseo&e, quando' enlrarc emc diiCUfllaOI'.es&a·~me me1idu ou· apresentando, idéaa, que alies, .no .~eu. 
dida, bei de franca.meotl! pronu~iar.,me;á, seu. rea·- /modo de entendf~~r, consideraTam_preleriveis. ,O. ~ue, 
~ . ., :,efl&J:8,t~~&9 •. J~.o.4•,s•~t-.~.repltp,, ,a< ~·n~ll' OAi- !fez ·o ~rover11o de~sas·reprosentaçoa•9. seobore1t .Tr~':': 
n'Jo,é_(P.~v.~JJ.~;pr~p~~ .. do,~o'lerl'!'·•al~o., alJ.1151 •tou~as·com.o ml1s·.eolemne de•p~zo. ' : , .,,, .. 
Jl!.al de saa• m!!d•da;• .. ,a,c~e,l!or•a•· .Por. ora,,poré~ií I 0 SR VJscoRoB oo'Rio· Bll~!fco (pr1si.t8 ,.·t8 do co"-· 
nso Pl1tendo dJseuttl-a; sómeote a t.omo em consi· ! 1 · • N · d A - f d"• 
d ....... ~. ···c: · .. 'o··o ..,; • ......... .~. .· . ., .. ',-..,;,fi"'"""'·.' .'' ·. . ,., ho.) :- Ao apo1a o., saepre~eotll~es oram, 1 .era ~_,para· .ouJe'\'~-•,qu_e· ~e .. ~~-an.· · · · . · i . ,. . á · ·· · · . · ·-' .· : . . ·J . . ' .•;i.f7. ::"' ;•r . ~ . , 

O o•erno apresentou esta medida· con&rs· ·toda a· (1''~as ·<l4~ara. . : . .· . ,. . .. . . •, • . , . 
espectativa, poja sabia que a ou&rii''camara êm'iluil 1 • O SR. PoMPE_u :-~té o nobre.Sr.,mi!~is&ro !Sa,ju~ . 
m ... a·.o. r. i· a uio ap{JroYa.ir. •.· ii i<Jéa-da em. aucipa~.o. ~a- Jt•ç~,.segu. o.~~-.~~ o. ~.d.•Jicuno do Sr. f!a.!l···.''!l~.· ri .. 'a_n. e. ,lls .. a 
bia;.o,, ~r •. P~'!i!fe ..... te .... P,Or.qq.· ~L·a .• ~ ... ~. ,,ra:ba~Ja ~1do ag•!•~ ..... do.esplr~.to publl.co um,a e. spe .. ele .d. ~.·~o. ~sp,t.~. 
el~lta 11ll:b ,,~.,;Dii91Pler;J01 d~ l~.d~.J'utbo ,qU:flj eo~,q, lr,çap, ou. ar~:~.ea~~;de d,esordem. .• , :. , ,, · . , 
V. E~!, """"'< e.r~ ... ~e id~.H oiDt!3i~~.~en&i1,oppost~~. ·1 • O, .Sa. v:rscoKo• no ·Rro .BRAifC<U prusd~nt11 ,,d.o 
áquellas qu!'· bav1a. SUIIC}~do o maol~&erio ~e S '~!! )eotts.lhll}.:~ Não,disae,iseo., .. , . .. · .· , .... , .. 
AgOJitO~ Sãb•a,-o ~!'·~.po~n~yamente~Sr~ .P.re~.•c!entA, í O'SR PoMP.IIU''-Dis~e cousa·.semelbante.·· disse 
porque aquiílla camara bsna-sél opposto ·o a.nao pas , • · · 1 · · d R" 'd . J . 
sado 11 ·que'f.\ivelitfliifitlímeuto'.uin prlljecto élabó' ,qu!! o nobre deputado pr s pru!IDCJa o 10 e .. I!"" 
rado ;; poll: :uma :.commiaaão .. do seu: seio •. Por. ,,..onse. , neuc,_ ';'.stara, de. algum modo. a,anmaud~ ,~s.sa,, ,eS,p!JÇie 
quenclll,: oi,·mi~iaterio."ia'.conscien'!'me~&edm_por:á .de, ·alii,açao.coatra o,gove~no,, . , , , . :J .. , 
cama r a um, proJecto,:• CUJa approvaçao nao:poaa&.;J"Ib ! SenbofeS, ~ na&ur!ll que . o. gc>Vt\l"DO,estranbe e11e _ 
zoa:t~elmento 1 peiiir:lhe . .• -::.:: .. , , . ., , , :modo de,manJfeatagao do,pa•z·~· ... , ... ·, : . . 
-· Bu:; s•i, . :Sr,:, pre•ideota.c que a e· convicções mu,, J O Sa~ VIICOI'fDB oo R1o BR<tKCo fpr,.tdlelte. do c_on
dam-M pelo.raeiocioio: sei:qu&:·.o. nobre, v.iscon'1e ;/Jelho) :-Nao estranhamos; aetes.apreoJamos.murt~. 
do Riu.BranP.p,··taleu&oao oomo.é. ·poderia;cl'm SUII:' . OSM. PoiÍPBU :'- :·:. porque em'"uia paiz',oucÍe 
pala.vl'a elCMf•Jente .. oon•encer os m .. ~bros daq~ella se 'diz'que 'nao ba, opiniã.o ,publica, a's,iaa,nifestaçqt!!l 
cam~~a ... que o ao no . paa1ado havJam repelhdo o, dessa ordem dflvem ser cousa t.ão elltraoha como •se..; 
projeeto.quazii.idei.tico_que •.ua ~mmi~o organi~ r1am·em.Cone&ant•noplil. ·;. ·• . ,. '' 
sara : porém, .eu aered.ato ma1s,. Sr, presadent .. , em Neuhuma·das o11&ru med1dsa, Sr: .presidente,.·que 
outra ordem d,,, ~u~a~~,sobrtl~.!~&~rpl, e,mtlot:!1.;1 na .constituíram o progr11mma ministerfal traçado .. na 
ordem da, gr!'_ça. o Sal~aifor disse : • S••rgeet· am· tal•a do throno, mereceu a. consi;Jer.o.do goYerno, 
6ul4!io~· e••os psralyucos 'IJ8' leva!ltaram"r'aa ·ordem á excepção dll rel.Jrma judiciaria .• ~. ·.·. ' . 
politica h6·'taiD~em ·poderos.:~s·que. teem·o·dom•de . · ' ,..,:.. ._._ d. 
fllzer :que os entrevados ande.m. , ., · .. , - . . O Sa •. VJS~OIII'DE no R1o D .. uco (pre"'"'"'t' o 
., ... ,-,,., ........ , . - . . . . . . . . . .. c:••n•ell&u) .. -Ketepouco. .•. .. ,. .. 

Mali; ,~p~se11ta~a. ~ ~ropos~ .. ~<!b~. o elemento ._ · . · .· · . d 
•~rvn· ···~ ., 12 de Ma1o deste anuo . 0 g~verno não O SI\ .. POBPBU. • .• que Já se achava adta a no 
te've mâls pressa,' oei:lou-a .. dormii:' na pasta dares- seolldo. . · . 
pectiv~ commisslo, creio que dàus ·m'~zcs; e; em vl!z O Sa. .v•sco!foB oo Rro BRA!fco (pr,.sdeAte do 
de daT an!JC~ment••.ao'orçamento• ou<'áll outras: medi- c:.onsel~o) .-.Er;sa. bagatella •• · . . , , . 
duque ·havia' prome&tido ·na falia do tbrono. nada O Sa. SILVBIRA DA MoTu:- E bagatella foi 
fez. mesmo. · 
.. N!».llm, l{e.dous mlzes, surf{ia o Pll~llcer. sobre a O SR. PoMPBu.:- Nã"· lalla.rei m,;.s, sobro este 
propos~,do.elemeotOS;rvil; ill~CULÍII:SO longamente, assumpto, p.Jrque já é lei do, paiz; hoje SÓ.Í8ÇO votos 
pas~ou ~lia ante-bon~s~_na,c:ama,ra.dos Sra .• deputa- para que ello cons1ga o botJJ .• que .. nó.s todos deso-
dos,.~ h~~~~~ chegou ~os~'l~d!); · · · . · jamos. 
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MAS', senhores. 11 reformll' el8iio,r.al: ql.le é a mais O Sa. v~~côit~. 'DoilOB"Aiti:O.(P.,~~~~t. tio ~on~: 
~r::~::~:~~~ amHis ur~~Bte, nlomereceu a a,ttenção.el~O~~.::::;~~~::~~~:~:~(~~'o~~i~;,;'J.~~ii~~:,~<: 

O Sr. ~ILVKIRA D.\ MOTTA: _ Jii declarou que não Estava fórll do .paiz,nlo ela .membro.;,,,, Ne'lA; parte: 
qu"r eleição lIuectB. .,11 o defendo. " .. ""./ ... __ : "/.:.1).:'.',,\ ,1',:-' i I 

O SR, VISCOND1! DO RIO BIl.\NCO (p".i4entB do ~. ,Q,SR. PAM.BU :o:-Devo .. çreJ'yJl~~h~r.~-i'"que o .p're
co".elho) :-E o uobre sencldor pvr Goyaz quer? . lec&o apresentad,o .,,"'10. 'nobre .d!ll,~~.ad~ .... pe,l.o ... ~1,' o,dl.! . 
. O c,,,,. SILVEI R "'D' , M'o' TT"'. -'Que·ro." hnelro., ministro. d!" 1.111.P,f!riO, ~:,.,~DO,: p',~IINI~O'te" ,r~. ..... .... .. d d" '·tod , .... i·t '-"o'" "IIYO"Q' o ste-
., I" . • e.accor o "co,m, , .' 9,·p,;m~~.1 e,r~, ~"~"I' '''',.'rSh ,';;:'''' 

O SR, VlsçOND., DO . RIO, BRÀNco ' .(presitJé"'te do .l11unho do nobl'ecx, pre~I~Q ... , do c.o,~~,~Ji~ .• r!L r 7i .! .~;; 
com,'ho) :~Com a rllCouna daCoosLiLUição.·' 'condede:l~b!lr,~,~Y • .I. ; ,.:' ":'. :", ". ;"'~.;'I"q .. ,. 

O SR' SILV.ru'D.\. MOTTA :-E' algum alcorão q~f' : ,·0 SR. VISCOIID • ..,.:IT •• ouJl,Y,~=Foi,com,.Q~r4o; 
oio 18 poal,. r~furmar', '. " .,,',; c de,ledos.·esceptoo,Sr",minit.l"'o de,estran8~1~."qpe; 
'o SaPo.p.u:-Dil'8 e'repUo, Sr.":prelidente; esLavaaUlente. . .,,',i.'i~,·,! "~~"l "c",:' ",,';: ,)e. 

que' dll' 1't>rormalprll~etttdal p!!10 'lIover~o a mai.' I O' Sa;:'PollniJ :~, 'Màndou"dizer qU8'oi~(queria ? 
urgente, n .. minbo OpiOllu éa' eleuoral.· mais u gen.... . ,O,' ~ •• ;, ; v' •• ciOK,,~" ~~::'.I~".ii"'~,R;r: 1: ::; .. lfn.~~',i(a;!~&r . 
porventura ~OIl.Il~ a· do e~elD"ntbn Vrrvil• desd'!d~u" que tlllha.d1J~iclll •• , ", ,!:.", ., 'dt',:. "1'1 ... I' ,;' .n, 
o governo na" ;JU I(a 'OpOl uno lo o r aelcraVI ao,. O;Sa •. VI .... n-DB ,DOI RIO: BR.\tfCO ,In .... itl ... ",tloi.". atraIa ap~oa. de' modificar esse estado que per,lura """'... ,... T' 

no p~iz, ha ma" de tre'Reeulos. ,que la'sensivel, ",I(II)':-Já'espiique~,j'Il •.•. ,:!".;;,:"'~:í·: :d, ,"!: ,r,r"i, 
m~nte melhorando todos' os lonos, e &ande adesap- ; 'O':Sa;"SILVBIRA. :DA'IMo'Í'T,d-'~J!MeiPJiêóülqüà 'Bit) 
pareeer pelos ioflultos 'da cirili~1I çãõ'; ao passo qut>. l~: i,. resji,uislibi!lddc1e . ,ile.I'~'i :piôiéc~" 'd~ '~r~. y~~.:.: . 
n pe"erBão do Bylltema ,representativo, : •. '; :Uoo;'eoe'sta pane 'enio 'deféGdo; "": ,,~m " .. 11 .. , ,,' 

O 'SR. '; VISCOl'lDS' DO 'Rli,' BRANC() (prejidentii. d" ' ., O:, SR.PO~~~I1; ;~"~8:p;,,~~~,:pJ;ê~id9,~~~N9.:~~o;, 
con.e'''n); - Q •• emadopta a idéa caplt'al "da pro~ ' .. lbo,!nãQ!9ue"J:r~f"r~, tl~l;ep~;:q~er,,.o,~~~qS a 
POlta'Dã')Póije';dizer isso.' ".' " :;'11'''', -"'. 'reforma,indlr~ela;~",,:: .. , " .. :,;r,> ."",: '.'l,:-.i',,""':" 
· '0 ..... p""'" ., .. ' """'., ':"'id ':. n SR.'ZAC.Rus:~Nem,iodirecta.,;·, ih,:·';;' · . "'R., OMP.17.:..,.,.., •. ' . a ,con .. nuaçao e., uma , . 

eleição falseada cOlDo' R que temos e M' recoühli· :' O .Sil. ·pó.rBu :rQ'Qer.~n'8':'lgülÍl :retoqüeii; 
cida na MI" do LbrClno. é prejufieialissim'a. porqiJf'di~se me.~o: ,~D!!p~q'de.n;la~'!ià.'·e:i:~çuçr~ ;dó:qlle"~ 
com eS88 syltpl11a' ba.tardo. de u/D·-d.llparaoutro. II·Oell:" •• · .BeUl• Sed;ep~nd~m ... ~~!lIJ~a.,e.s~:~~çl.,~:,'~,.o,!I,~~id,,~ 
em vez de IrO'feroo representativo,' teremos umgo;~' 
verno aDloluto e dOlpotioo. como~qualq .. er' governo ' ' .:- .. ' , -'! .,,!::<' .. t:',,',,' ~, "." .. i;.,oi.,;-;: " ."'('<',. 

O ·SIlo nscoND., DO, ,Rro., BRA1'fCO ,(p,r..n. ... ta.~'.cIo 
da Alta." c,..".~'I&o),;~E' propolll~p,~Ocuotelta"el.:q". ;,1", 
· Porcon!leguiote. senhores, a medida mais urlfe ..,t. . O SR. :PÔlrUU : __ ••• ' porquClllnzão S:' ,Ex. 'nlo :dá 
de qu .. o gllverno devia "reoecupa'r"se, é'da' reforme providencia. ;no' seiltido:dei que'a-lei'.ej. bem!.,.
eleitora": I1111S0 nobre presidente d'o conselho diss.. cUlAda',' :Não sal:e',s"Ex: da'esecuglo;que ·alei .• ae 
q'l~ niopreci •• mos de grande' alteração 'em materill' tendo em todas as provincias do;lm'perio"Nio~be 
eleitora I.b.ltam uns retoque. OIS quallfl.·açôel SEI., o que .e:es&ápal,,"do ,em ·SbDta'Cathann." Entre
não·quor reforlDa eleitonl.directa, porque dizqufI tllOto. 'quando denunciam',so aqui'oil,abuiel do-preoo 
otren,.:le. a constituição •.. Seohoros •. nlo po.so deisa r .idente de' Santa Cubarilla; o: nubrei pl'8lideD&8 do 
lIérir~me desse .zeloque, mostra' o oObre Sr. vis~conselllo levàntaóól8,' nlo ' para' conwl.lollack»l. 
coodé. do Rio ·Blaoço. pela conbWuiçAo. ", mlls ,pa -a elol(iar,o presidente;; ;par.· dlll~r "priori 

O SR. VI"CO"DR DO IÚo BRA"CO (pr;8i;U"te do que um homl'OI dQ' toJos 'o' tael' qualidadel,"o'qua 
COflle,I&o):-Qller.aoimar-me a violal-a! Jásoi: não "ioguem conte~ta... ,. .'" 'i,. , 

caio Da &entaçao. O;Sa:'Z;.C.RIAiJ:~oiDo m.glíitrado' •. :.;,:,', ",. 
O SR PO •• EU:- Um mustre ex·collalra de S.'Ex; o' SB.POIIPBU.':'~: •• um bom m,,8i.&r~dGé'i~~' 

e. dei utado pelo Rio de Jaoeiio propoz a oleiçlo' paz dI' praLic~r .aetoR que tende8l~ma.,iolar:.as urn". 
duecta... r' . ',; . .' d8 SanLa Catharina't. Poil não .abeo oobreppreli-

O SR. VISC!)"D. DO RIO BRANCO (prp.,Uetated denlo du cons.lllho que naquella proyitJei~ se e!t.,sou 
001l8elho) : - O Sr. senador por Goyaz. é quem sus li recruto r até o commsnda'~~e de,um ''!IIV!O mer~l1te, 
tenta que não se pó,te fazer isso sem a reforma da o patAcho Adolpho'l NAo sab.e.,que aeprtlndtlu,um 
cODsutuiçlo; eu estou comelle.. negl?cla~~e 'ea~~~~geiro "';' .. ; ' .. ,.,:,', ri: .. : ,~': .'~;; :~, 

O Sa, POIIPBU: -Pois a l'Plorma propostapeló O SR. VISCO"))B, DO RIO BR ... NGo(prll •• cle .. te,lIo .. oota-
"tre ~r. Paulino, ,es col]ella do miniaterio de ."Iho): '"'"' E', questão. que eelá, 8ubmettida, :ao, poder 

. , offende a constituição' judiciatio. 
'5IL'nIRA D.\ MOTT.\:- O Sr. visconde não O SR. POMPRU : - Nlo sabe que lIetem mandado 

." desse' ministerlo. • . destacamentos pnra'lOdo:o i"terior da provincla!' . 
''tu:- Era membro desse ministerio e O SR, VUicONDB'DORio 8R'ANCO (presiiltn,., docon· 

.. timento apresentou-se o projecto. .elho): -Como V. Es, Julga com essa facilidade ' •• 
• • 
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fa.c. ... ~dad~. que, hoje exictem;, .e e~ta resolllção,' pr0!p8ssas; não só, sobre. elej~es, com~ lIo,b,,, o 
com., "fI'elw n8gociolério, ou leé limplesmen te uma' ,rcHstro civil e o~traB materias: nao :set.'que aprel8'n-
promessa de a"parato. ' , ,: !lasse proJec&O'algum. ~" " , ,," ' 

O S s R B' . ' , ,E. a' pl'opusho dtf relri.&ro ci.il qUI!' pretende fazer' 
Ih R. V! CO~D! .DO 10, ,RA,KCO (JJre"4e"ee d.o .co,"- 'de nlJvo~ o ; nobre min[,.'lI'O, 'se a \el Totada a respeito: 

se o) :-Se V. Ex. não quer despeza, cumo esU ido cenlo relJuloues&a materia' Dependerf :de •• ll'Um' 
ac0n,íelbaodo delpeza , , " ' I.' , ' ,,' " ':,", ,"o 'r~gulameo~ ou, jn!"~9PIIMI ~p «1I,!~p'p',a,~144 ~xeç,u-

O ,S~, POI!',1'Bu:-ob I, s~nJlor: ,I n!l0 esl!>u a«1~ns~'- ,çao' Maa 11$0 Já eSl6, "re~l,,&o; , Já P.~fOW n.a:lllll, do., 
Ihando, ~~~'" 'rperl~!lta~d~." 1I~lIeJo "saber o' q~11 o ,censo que o registro. que era feitoA'&é, "~JltI,f,le.10JI, 
oobre m~ollltro preteode lazer paraentlo formar o 'parocboB, o foal8porautorid~de eiviI;.~ .erd.de 
meujll!zo., ' , I' ',""', " :quecioptrao(ineuv()~ •. mallem,,~,~à8so1i·;'boj8·~~ei., 

Quefla,.Saber, ta~bemAo n~br~, miolstro.porque:1l 'que .em." port!ln~o.; dlze~"o ,n,ob~.m~n~tr!l'qul! 
rezáo !!l. ,Ex. ~Ind/l lazer I' !'chflcloII . fa ust~sos d.e, em . temp'~ a pre~e~tarb ,um .proj~c~ r...:ra rt?sLIMi' ~ 
200;0008 ,Oft CApital do Im~~o p~r.aal cadeIras pn, reglsfro cIVIl' caberia antes perguntar porque'razão 

'martas •. Senbores.; eu, n~" me importaria. lo uva rb até hoje aqueJla' 'Iei nio:tt'm'Uilo,esecuÇão;', ,:.: (\ 
meamo. Que S8f1z.8&em,mpn,umen~8 pllr.,embeIlB: ' 'Cabe lambem 'perguu'lr.::Sr.préa1denle (8:0'00--
zar a capit'.Ido lmeedo: OI! outra qua.lquer, ci!1ad~. bre presideote do conselho muitl) bem re.poudl!n 
em favor, da IOltrucçao"pubhca; mas,quando,oao te~, nesta parte). Iorque r.,zio'a elcola C8D1ral., que:bGJ8 
mos escolali' publicltS ,altarem-se 20o:0Q0, cóm umll. ; "r('para, lómeoteeagenheil'fla :ciyis. ,"aiuda: es~óau.~ 
ou dUBS. qua~l!o se,IIQ:Jiam fazer qu1tro ,cu cinco ijeita' ao:mlnisterio ,d., guerra; ao,regohmeo&o,do 
modestal escolas «:om'(O ou'50:0Q0,.érealmente um ,cODde de Lippe "Que, tém ailIC011:ceotral'e.da .que 
desperdieio.:' ,. . ", 'S;: Ex; é' um doe dignol 'oro .... eoto •• ee.a,o minis·· 

O SR. FIG~BlRA DB MULa: -Mas essas são fei- ;ter~o daguerra'!l'orqiui'oãO'le .Ujei~ Iqualle, •• 18-
tu por sublcripção. .'o' :leelm8ntoi ~om,~ oULroljestabele~m~Dtolluterario.-,' 

" : '. ' . , " :ao mlolsterlo do Im~rio,"Dio se lbe tira otesimea 
~ SR. PO.PIU :-Que Importa' Podiam' lIe faz!!r, 'militar,':; , " .. ' , .. ':,', ,"',', ,', , " " ." '," ; 

mall tres ou quatro., , " ;' ~ I" "i"'" ' "" 'ti " ," ,.' 
Perguntaria, tambem ao nobre miriistroo que; Sr.pr.,sJde~te.~,~!ln" P"~R!~~~, ;IIOIU~, ~0~,.d,i~,8 

pretende flzer,o governo a respeito decasuplIf/t'as ;de ses~~o! ,ap~~!lt0!l-selaqut u.~ . ~~~it~A~,,!9U~. 
raculdadoll juridlCAs. pur' exemplo a do Recife que; i ursencla pa,ra a"a8teCer,d.e ~,,"!I_~. CI~IIJ~,!lq, ~~!J r~~ 
como sabe o senado' não tem uma, CA!la sutJlcienttl :Janelro~ DIzia-se eotl01,e,folaqul 119~~n~~c;" q,~e,,~ 
em que fUDccion('. Porqao razão o governo que p~plllaçao d~a,ta beiJa, c~d~df? 8u~ru~ lIe~e. qUeer,a, 
despende taote dinbeiroeiD man;jar' coos,rui~ mo . mister urgontemen,te, aq",p.!I,~, cre~lto. ,c.t.~, l.~:.~ 

, 'ft ' AI - . ' para ablllto"er de ."ua. ,Eu qupna DAr Dntar. AO "0',,-. n!1men..,s para ele .. IIS pnmsnall.com,tamanboluxo. ' . 'i' ,,~ ..... ' ,r>. , ';'''''' ,,o,, .. -,0'\'"' ':' 'L ",r.:.:c: ... 
oao maoda construiru ma CAIIIJ,apropriadct para a' fa- : bre .mln .litro, respoctlvo. S'Ll'stl:r~SIlI~, pru~,e~"""C?~ 
culdade de di,rei&o ido Recife! Porque ao 'menos não ao Dobre p~esi~eote do conselbp, " 18. qlllz~~' rel@."",~ 
IIpro\feita um dosconvenwsqueha aUi em disponi- ~ der. o que o 'e~t~, d,elllecred~t_~, del.O,J1)1~B.,', 'EPI
bilidade' " . ' ': pcegou-~e' A~all,tec,~~' •. o d~ ,~,gu~ ,o. R~" ~~ ~,,~~,i~ ~ 

Ql1~ria . perguotar, tamh8m, ao Dobre' ministro,) O Sa. ZA,CA,al.u:-A agua r.e'ro~Q.Cle~.0J, " ,.' 
queraz, elle dal.e~: que o aonO' p.ssadopsi,iu-lIe'a;qui o SR .. POIIPIU:- Ouvi'dizerqúe 'a'sgua ;em'ce~ 
cOlDta'.:'t~, u"Benela. para ~ censo. que deviá come~ tal correot81 bnia retrocedido; .. ,"i" .! 

çar creio que do 1· de lanonodaste aono; que exe· . Oh SR. SILV811lA" DA,:· M(J'r~.: -, ' In1Í:IC:I.lra.~ ,0, .T~~~ 
cuçiio tem tido, ~sta let/l&é, agora! ' . ,.' pIe PlrO " ':., " ' .. ' .' . 

,O Sa. ZA,CU14S :-o.i Sr. Paulioojádi'~e, que ('11_ O SR. POMPBU: - Sr. ,presidente. tenboalnda de 
lava ,á,espera do dia ,em que oinguem lIabisseá rua ro, ze.r algu, m},'!J,eb,ser~~ções, e,Om,Jel"çi'i.;',',m,lni~&~~ 
pa,ra ,começa r,. , " ' ,. rio do lmp~r.lo •. a ~e8J.-eito dO,9:,neg'!~\es:e~le,siilllU;~ 

O S,R. Pow. P,BU:-, rois 'sÓ '.bana pressa'para 88 cus. Prinl'lplll.por Ptrguntar,ao notireprelt,~~Dtedo 
d to cllnselho que 81gniOe/lçáo tem um parecer e projee&o 

crear uma lrec fia. com .anollf'mprpgados' Como de lei, ~pre8e~tadulI oa outra 'ClI~~ra p'~/,a ,~enigar 
deixar de funcciooar até boje "Purque' .. um aviSO' do governo a resp .. ho Cle nQV1Ç()s!'lPóil. 

O SR. FIGUKIRA DB MBLLO :-Póde amrmar que senhore., é preciso,uOla lei ~!i,r.a derogar_ umavilá', 
tem deixado de fuoeciooar? " Em que, P'!IZ ell1ll ~os:1 '. ' , .'. , ' 

O SR. POIIPBu:-Não meeon8t._qUft alguma outra H'! um aviso,. Sr. prellcfente. cr~lo que"c,le l~; 
deligencia externa se tenba feito. V. Ex. quando fez problblndo o recebimenlode novlçosnallordens 
o censo ,desta cidadft,: não eetava em sua COBa. dava coligios ... Uma commissãoda outra camaro' eo.;. 
provideociss. e provavelmeote vigiava sua, exe- teade que e_sse avillo é ioconil~tl!cioDal. ma,~., .. cousà 
euçio., " ., ' singular. d~-lbe a força de lei. e quor'outra'lel para 

revogal-o I ' " 
O SR. FIGUEIRA D. MELLO: - Estava na minha CI sa. O que quer dizel' isso' Será um voto de censura 
O SR. POMPIIU: ~O nÓbre ministro rlolmperio em ao ministerio' Acom~i"são. deY!ase,:-,lranca. Seo 

lIeu rellltorio. sobre cada aSloumptode qUI:! trata pr,o aviso é c' nlra a cons\ituiçflo. se .tOlhe;1I l!,ber~ode 
mette á aS8em~léa geral spresentar um projeeto 'o,u mdlvidual. como estou c()n,vE'ncldo. que tolbe. ,a 
uma proposta. Não me conela que o honrlldo 011- I;ommissão accuse fr.ncamente o governQ"wr' es~ 
nistre até boje tenba desempenhado qualquer dessas abuso; mas fazer uma, lei para dcro&ar um, ~til\q,flÍi 
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mundo. nemdilapidario, tanto mais. que Di.O podem renunciarem previamente as suas fr~guezias para 
· delles.dispor sem auto~isaçllo do gov,erno:' ' : ' .. : · ~ go~zarem· ·os ·parochos dil' pPnsão que ·o· gov .. raro 

0 si.:. · ZAc ..... aJAS : ~· Quem sabe·,. Frid.e 'd'ur.a lht!s concede. Ora, na minha opiuião ba. neases 
muito. . ,111cretos dud inCracçõel;"a· primeira- é 11 ~do: ·J'EoJi'meD 

· cano nico q\le ma ode. ·.que. o 1 beoelleiado. :nva.dlt aeu 
. OcSa. Po11PK1l' :- •Em todo caso· é mister ·.ter at.- b:ene(lciu,llen~/iclum propt11r. omc:i••m;,doade segue-111 
t.enção• com·. flsaea religio ·:os. · '· · que em!Ju&ntu · o bent-flciado ·. podere; 'desempenhar 

Sr. presjdente, tem ·viodo ao senado este ao no suas funcções, não ,deve tet:eber pens~? ~lgl!1Q&, •. PQr 
doua proj•ctos da outra c~mara, approvando.decrA · .:uoseguiPte, antoi deconC't>del·a, é'piec,Jso·ve'rtftcar 
tos do~governo, qUil OO.ncedem pensões 8-pàrocbos se O béneft•:iildO IJãO,'p'ó4e de. msn.eira.algur~ufexer
ÍftVIIlídus, e a ·este respeitu ·a· meu nus• seus bem' cer o 'seu ·omcio ·espiritiJàl;'êm si>g•Jndo·logar·se êlle 
elaborados pareceres pediu. infl,rma,ções ao governo· não iem'·outrii mudo' de-' vida/ n ni fortúoá alguma 
Em um! deasea pareceres. v1 que= ól'ÇII' púr 6 ou· 8 os d, que subsista, salvo so'men:t'e; o fructo de 's~u ·ne
decre&<•s de peDBÕ88 COBCedidas a paroChiJB ÍDvali• ll"ftCit>, e em terceiro:logitr 1 ae•O I~U'SU~ess•r, 'OU O 
doa. De88java que·o nobre ministro do lmperio d1s p:trucho eucomrutand~tdu -que o blSIJO·•costuma• no
sesse. qu .1 a regra que S. ·Ex. segue neat.e· assumpto , mear, ou aquelle ,q11e dev ... apresel,l_~t,d·nã,o. {'Oderá 
E' uma reoounPra~o de ju•tiç~t ou é uma ~imples dispensar~lbe a_l_gúm.a. par~- d.o .s~u .. Deoefl~l~~ Só 
graça ou metcê? Se é remuneração de BtlrviÇ•lB deve quao.Jo o beuefléinfoss'tl'tão·mesqulD.bo ·(alguns ha) 
caber·a todos que os tenham prestadu; entretanto que não chegasse par.-, o ·parocbo invalido,· e muito 
não me·coneta. ao menos psJ:a o Nort.e, que · haj1t meuos para ·ulle e para ;o encomendado subsi11&irem, 
um só pa1orho que tenha · obtião peusão desta or · .,eria justo que . o thesouro publico· perc .. bendo· por 
dem. -Se é mercê, ou se é uma gruça, tambem acho virtude do alvará de 1152 os dízimos da Igreja.com 
.qu" deYe ba ver uma·' regra. · · , · · · · o onus -de. aubveociona r o· culto,, ~ iease em aoccorro 

Em'minha·opinião, Sr; presidente, .e nilo:à minh111. ·do •parocho cum uma J)ensão. · · , " 1 : r: .. _.,, 
opinião, segundo os canooes, a le1 que regula: a Y-Mas; a julgar pelos .decretos que, tenho ·visto;, não 
ma teria, :a. regra· a este ;oespeito está nestas pala v r as foram. guardados., est.es :priocipios nas -concelliÕea de 
-de um• pted_oso canonista: . . . . pensão 11.paro~bos; não se tem· verificado se-o,paiO-

a· Um : pai'ocbo que por velhtce ou enferm1dade cho está iovalido, oem-.. se. elle·precisa., de• penaão; 
se impossibilita de exercer suas fun•'ções.·não póde e oinda se o beneficio «JUe 11eiJ:1t 1 r"putido ·com· o 
por isso. ser privado de sna parochia; porém se ellto seu substituto e elle,.,póLie chl'gar para·a~bos:vive-
não. quer deixai a, deYe o liispo nomear-lhe=enco_m· rem decentem,.nte. ::.·, ... •: '"·' '' -"''' 
meodado pago á sua custa para fazer suas funt:çoeb A. seguod11 :iofrac_s:ão dos caoones está-na condição 
parochiaes. Assim está dele1minado por muitoM que o governo impoe ao parocho :.de•rellu,nciar sua 
concilioa. - · . . . . ' ·tregQezta. .··· .,, . .;.,,,i· ··: , 
· UmparochopódedeixarsuaJiarochia'))or·velhice _,, . . ·: ,.;, ::::.,,;,.,,. __ ,_ .. ~,_.-:., .. :·u;·· 
011 por enfermidade; ainda nesse caso pótte ·reservar . O Sa.,StLVBIRA, DA lf\~TTA :-Is119. é.o q~e ~AP,p9.d.e 
algumacousaparaviver,se·asrendHsdo•beneftcio Cazer. _, __ ,.,,. ·.: .. , . __ ,, .. ,,.,·,~,,::·: 
o : permittem~ As pensões não· foram ao: principio . :O ·SR.· PoMPEU :..-Eu :acho· que esta condiÇão' é 
estabelecidas se o lo para• ·os e :clesiasl.icos· que ·não 'uma inYasào' do. pode:· teolporal ·no· poder 'eapiritQal 
podiam ·exercer· suas funcções por ·vtolbice ·ou enfer· e até .1oóde ·dar• Ioga r-a supp~r·se que ha =uma espedie 
midade. Aquelles que·não tinham ·meios-de sUbsistir de·siwonia convenctoDada.:.. ' . , ,, . ,. ~- ,r; - , . 

alcian~avam- uma :porçii,o d_as renda~; do·:~tme&cio O Slt: SrL.:V_E~Ri DA ~loTT4 ::· . .tr!o'ia_,Cl~,~- ...• :•· .',' 
que'.tlnba'm :servido. ·~ste·:~so;~=anttquls&amo; e·o ....... , _,,, .. , .......... , .. _ ., _, ... ' ... 1 •. ,, .. , 
r:onclliol de ChalceLionJa, do· mAIO dll' qu.rt•l seculo, O Sa . .l'olll'.RU, :-••• ,porque trata-se de um 'Jleneft. 

:falia jA du. p&osões· para os· casos de enfermidade, cio d~ sua D'ltur~za collado, .e di) QUI'l.~ .b.eneO.ciado 
•velhice ·-ou • outros: s'ernelhantes. Fó•a· ·desses: casos não pó de ser .ret1radu. senão· por seoteuça! do; pod'r 
·.as ;pensões-foram :·sempre reputadas como contrarias ,~:~.spirit"a\ •. ,A~ renul)eias que; nos .oego.ch,l: ci~j;~ são 
aus--:canones- da Igreja' (Pdroch: ·Instruido. Toni'' '1~ -,tão fac~is, nqs oegocius ecclesiHaticos .. sãc,,,ailjeitaa a 
-pag.- .J.; cap;l~_ns; 11 e J.5.••·· · · . · ·.: : .' · ., · : .regras, muito. r, btricttvl\s. O. simples ,q~1e.rer "~u. a 
. ora;·eahs sa·o as •egru qae eu- conheço· do nos' o cuoveuiencili do beneftci11do :oã·o.autoris~ a. renuncia 

direito canonico; Dão só· ecclesiastico pa.ria como do b~?neflcio, é _preciso, ollegar causa. •muito ju~ttifi
do direito universal, pórque, :::.r. president.e; ·o omcio caqa,, aroprov~da pe.lo, .poder eapiritual; pelo .Pooti
parochial embor.a. seja ~!"m~o.erodo pelo tbe11ou~o flce, ou,pelos bispos qut~:entre .oós.teem delegHçiio 
publico; não delxa"'por l>Sv ,de spr· ~m ,bt;'oe~q~o .~·a•·a iss!). ~oino _é, pois, que o ,,gov.erno .couce.te 
ecdesiastico. E' da natureza dos beoefictos ecclestas taes pensões aos parochos com. a condição de que 
ticos a perpet1:1idade, são collados;_por çon11eguinte olles renunciarão o seu beneflcin'l Se.a .renuncia 
o parocl;lo; o conegó. està yinpulado, ao s.eu beneficio; uiio é voluntari.a. se .não pó de ser. aceita sem mo· 
ba de nver. deli e. M:.s . póde. d~trcse o caso de que ti v o mutto j 1.stificado, é de todo o .. ponto. abu~ava 

. por eoferm~dade, por velhice; elle ,não po~><a maiS um" tal conrtiçao. . . , 
desP,m!Jenhar suRs funcçõt~s; neste coso de Jmpossi~ Os ·~anones 1eduzem a seis todos. os ca~os do!, re
hilidad" pbisica, porvelhice.ou fie euf .. rmidade e· tá nuncia, e são os que se contém nestes dous versai 
prevista a pensão que se ti r& d .. fruct·~- do bt~ut/flr.JO, latinos:. . , . . . . 

. mas nào.sào fundados nestes priu~1p10.s os decretos Dfbths, ignarus. '11'11111? Cu'llscius, -irregularis • 
. dl)gov,erno. Os decretos estatuem a ,cond1çào. de Quem ma.la plebs odtt; dansscanáala, .cederepuasit. 
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encommead~dol •os_~r~!.~~~~~:~~~:;: 
'6 s.l. vr•coNoa ·oo R1o Bu=•r,.,..,. *-1101to:·~.-. · 

ttiAo):-Oa bisJ:1f&amlle1D·p • ..._,~·BbtiCJ·' .-
eitá tudo perdi Oó . •. •• ,;;,::'• > x~:~·~:;~,;: ~;;·::j;;~~; , 

O Sa. Po11Pau :.,-Co,ncordo-.que Ol·btlpo.~-Na:;:.:, . 
aiatea ter parochos encommenudOI;do_que~~Oõl~••' · 

O ·sR. vrscoNDE oo Rro Bul'fco (presiilmte do oÓn~ ·· 
1elho) :-Porque? · 
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S Po P '" o-de demittir qusDdo pedir 6s IIU.8 ovelba •• Eu .. i qae ha •• ito .... aM 
-O a. .rlU:. - orqu'.p m . aoha.1t8 no .. nado, creiD,qu8;:,n,.pa.ta da.co •• tltlo 
lb~ Jla~~ •. ,aal. é cOIlU'1l Q8CanOn"!I.d,1I ,lgreJI .qUl": de. I-ailll". a-~. , .• '-" ..... tal". ez. o. :.Ílle. U (ultre. a".i--.. -c reco.men.am Dluito· expressallleole, .. ,arocho,. 90 '. ...... '" "'. .- __ __ 
lldol. E.'.pOr nloler obse.r.vada ·a~le1. .ql,le m~~1 d:ar-IR' .... odcia ..... ",.:'~i.,f. ',. Y:.'·,-, ", ";>:"!!l 

ipJà •. Mtl." "lIla*/ porque'; Diultos':laeer.é1.otes, oão. . OS •• ·SILYiÍliIl.: DA. MOTTA: -Nio ".çC!pàrle· .•• > 
.. lIuereal 'fUJeltl!,"lIi ~ 'tr: ·"iga~os J iaterinos. qua~ comlllillio'l.e''halil''tlo~l'" ~". ""lel"···~· .,. ,. ~'_'\J.: .'Iv 

relll,,".~pOr;;.d,reJa. &lrel-a,. em"'COIlcurso e~er'o"sti:"P.ôii: .. u"~,,rftre '.:; .' ... " . ~ 
coUedot.,·,i .... ,' • .,... ,';o,:'":' .,;, " , .. ". ". . ........ ."<, ••.• "'.',.." .,::J 0,:'-- .' .. , """ 
,"oNOI.laWriO -doanoo peaaa~o. que al·ál f 01. m~lto .. O. ,S .. .; .. SlLQIu· .. "lIonA:·:-f! dei. paneer ...... 

minucio'G.Rm. tod.s 8a mlterllS.de que ',ratou·.·du:i. brei ...... · '.1(~·.· .. ~.,~.: ·;>";,,·~, .. b,\;: ':.',,,. " . ",,.;:,,;.',,,:. ~", 

....... _,1 ............ 0 ..... m~_. .O.'"' ........ '_E ......... " ...... , 
lÜ8n&,u.Jp,.meiente Pifl"oc8orrer ás ,nece'!,slda'du diver.as tâtieUi1í :de'.molumelitOj·i:lue·.~·~J~', ., .. atrU ..... ,do .. Bralil ; estellnoo ° rel,'oflo naod~se -., Di 'se' '. illá8nto·.··· N&''sil:'àe 'coO'ririá"(IÜi. ': . ,. 

11f:f4,a e.tu·e.peito, Desejaria .abe~. !e .aVlst" :~b~~as'rotJ!m're"iltà'i ai .. O" "00.· .. 0. ·001»; .... m. I ... ;: 
"le,f.cto ;incoD_tealavel. q!le. em .um· plllZ tao .Vll~tO •. · do" Ii1D~rio' IDancl'óü ·Mpilclilmeli&8:ifo~.~f ,u .. ~',: 

eOlllo ,o. nouo •. neo,.bast.,· um&;. metropole . ecclesla~ aegundol diz'Do ... ti', 'rel~~r!oj :t~I ... ~.lil,iáo" •. ~~()· .... , 
tica sio neee~slri~s Ires ou 'Iuatro, ~e o ,/Soverao Já easteDi 'esli's' ao' senaêl\;,' ... ·quael.1I8·1If/1Il mil'1e :. 
Sla~)la:diaPI?~toóJ, liiv,d)r .JBro!'!! emma~s a~gumas bro. refeilémJlléa&OI.lClI'oa ~a~/:Ibi' dii~!t.ü~~,,·'p!~·
metropole~ pln crl'ar urna rela('.i!o ecclesUlst!ca.. deriam 'faéUitar o eitudo fr' ia melbo'r -lOluclo~ Ji,,' 

Eu faço idéa'de quantos direitos espir~tuaes p~re. ponderei qu~os c,"stu~esde um bi!'.,ad~ •. nlcr'~.o . 
ceni;,or _hl. ~e 'oõsqfoss8mos um povo ver«!.adelrll- os coatu.mps d~'out~!l:: p~.:rtlln,t09 c~:,Y~.lr:, a~la.~.r,.. .. ,,, 
melliecbriatiio, certamente 9stllS cousas ter1'.m·ou, uma' taliella geral façam.;.se tabe:1as" ·acêOrD6Io~d.1 . 
trol andamento. Como hào de vir recursos do centro aos bispadol. ouviod~:se. os d~.lrerellt!~bi~p,?.I •. '... . 
do Gor.az."Mauo Grnlso. ,etc •• par!! a Telação melro· F,que·E'attetaotoJ:~!,m. ~l~'ro ·.cI1:I_M mlnb~.,CJPlnl~~.é" 
poUtaua'na' 81lhi "t Urge. Sr.presli1ente. que. tenha· acabar' com OI .emolumentoa .par~la~~,; d'a~ ... ;' 
mos ,uma cireumscripção: mais Taeion .. 1 dos .b,18ptldos c,~ng~3' sumcieo~:; 'ma~.~iJc~'.o]d,~Dà~·P':ard,f.H.(~ 
do Brasil, crpando se outra metropele, ou maIs duas. isto felto,'estabel~a se umarejp'a'jara; clldl biIlP.d~, 
embC)l"lI.sem .augmenta,r o numero dos bispados.: porque ~ssiDi e~iE~m.liJ8:' :qtJ~~:&õ.éa.~~.;ít~fi,!~.,,? ·~.e"0; 

o..,:n?bre.minilltr.1t do Imperio lambem CltJla em agradav91!l·,entr.Blllo~elh~s,',? ~u.p~itO.r.. ' ... ' 
seu relatório de um projecto lie emolumento!' paro, ! Sr. preSidente·,' não ·posso::delx'f.de Y~1tar .. um., .. 
ehiael·;que,jmandou· formuler, e .nã;o',!,ili S& o.8ub- aS'URJlltO'politicóecooceroeDte' á;'proYinci.'d~!-o~:·:" 
metteu:á .Pf·rov.ção ,. do corpo leglsllltlVO ..• Qulzer.·, CatbaHoÍl;' R!*i ~1D':do.!I'~tl~it\\!II~ ~uiiri'~~l'.w~: i. 
pe!'IUntllr a S. Ex; 'Ie esse regulamento deve reger· aqui' ~O!mUlel. pedIa 1.0(01-.111 .. ~~,?e~ ,ao', .. o. loer. G. o ..• ~a:~ :.. 
tadosol'bispadosou 8ómBate alg,?m delles. porque tia' prlsao" de:Eduar~~ .. Sallea.· n~itoçr.~~e .88I~iI.~~I~,,; 
libero ·.enadó -que ,em ·todoa·.os ;blspad~s ha L .cos~u . TO e ·cons.ulrran·cez em .s~o. 'Cá. .Càlb~~.~. a ..... po~ C.' ~U~."" 
mea'diversos; O ex-ministro do· Imperlu haVlil duo de;'um depo.sltb~ prod'ucto"d'a' ,,~~éma"~od'e li •. ;. 
muito .. alaLamr. nte em; seu' relalorio passado· que navio cfa' que' eUe era .coasfllo!ltclÍ'io, .qlie a. poliçia, 
em 'vez de emlllUllleotos serio mais convenieote quiz retirar de seU poder~' Petliá 'lUIlbeàri"''?~.~, ' 
elenrem-se 89 congrual-dos vigarios,quE' são mes·.'cffies a respeito do recrutamento mandadoCazer pail!» 
qulnbas; do sorte que eUes 1l.od8ss~m,decentemente' chefe de policia .. da'luella. proriaci. D': pes80a'!lo 
vj'.ef:independeutedQ' .. bene,sls .~~lrelto.s:de estnla. com mandante donaviu cbam8do ':ddo'jt"":" . '·e·: 
porquonão ba o!ldaquo,amesqlllDlle'mals um padre; . I.PerguatavA,mais pelo'reCrutá. mento'd~nlgu .. al ty~ .. 
e por conse(uenciaque. mais comprom~tta seu ca· .,pgraphel'· que o mesmo chefe de "POlicia "bana': 
racter·e atê"1I religilo c, 'que e110 representa, do que rQandado, prender parli que Dio le pubIlCá._ felha!) . 
estender" mio o ,arocho para pedir elportula. ou o que era·.lIiiirglo dooparüdo"Uberal/'IosiÍCoabidit" 
que eU. chama· .direitol ; de ·estol., por, um, acto re-e~, pedir estas· ioformaçGea;" beni: que 'O'D"'bre"pte'~)'" 
ligiolO. . .: ' .. " :,., "'.' 8~dente' do coogelhoG pri':'1'iLjá!fez oeloBiG'do IIN" ., 

OJ'SR. SILVBI.A DA MOTTA: - E para pedir de sidente dizendo qu •. é muhobommalPstradoio'que'j 
mlli.·;. .c· '" '" '1 "'. ., ". nio'conte8to, mas ist9 'não' prova"flu.alle'·~JJCI'bO .. mnjl o. ·S ••. PO •• EU :-Não quero suppor que peçam de a miaMrador •. e eu'quizer. 'que S. ~.rme' tranqailli'"'ol' . 
mai •.• , •..• !.. ".: . ' , . ." s sse,,·.não' s6 a 'respeito- deitai ~rteÍlUiçaelll qUé .m' . 

0·8 •• SILVBII\A DA MOTTA:- Pois nedem. s~ faze/O, como aI rflllpeiw "da" eleição a ~a .11i'.8'~i· 
. r Vae proQeder. 1,lois·o governo' nlo"1I.uur deixar'uma"" 

O S •• PO •• Eu:-Maa pedir o simples emolumento, só eleição, de I,lguma' das' 'vinte.'pro,"ulci .. do·'Br •• i!"" 
acho. que ~preme"e. o calacler do .parocho. pe- aO partido,liberal' Pois o 's8I1a40ulo' e.tIl j,r'cbe!~~' 
raote ° seu' rebãiihu. porisso, julgaria acertado 'que d~ conserv.adores I? Apenas . reatam aqui uma meia . 
ee marcasse umlcolIgrliasuflleienteaosparochos. duziade:liberaes:.:'; ·,'1'" '1'" "-"'" -c' 
, spore"'8 accreteimo do Jdespezaill9 lançasse um ,im-': .'. . .'. 
~.t~, ,paroehial. correspondente áquillo que' o paro-' 'O SR. VISCONDE 'DO RIO BRANCO (presidente do 000-
cho recebe a titulo de heoesis ou direitos de estola.' seZhQ): Pois isso ó 'cousa ',do governo t,E' elle quem 
Assim ac .. bllr-se hia com .. sta mesquiohaTia de um dá üu tira'.? . . .. 
parochoTiverdepondeJitede suas ovelha'i!, quando ,O SR:POMPEU : -E' o govorno quem (sz. 
a ordemnlltu'tal ereligio~a é queo~ pafochos Ó que :0 Sr.ZAc'ÀRl.~S. ':-15so é cOU!':l 'muito.,·sérfa. devem dar. esmol"s (m",iVs tI.c::es dá'.) mas ,n<1o 
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o· Sa. or11cona no Bro Baueo (JH'Iri4eut• io etm- . ·o Sa. · PoMnu:-Ua lllltdel .. ado de· Jlahlritl 
· .,,._, ·-lllo .,...,0 eu. é ' . fatrou Ji coaa um d•la~mento, · fa•aa _ . .,ral.lao 

' • . :"I • • . • tal •ae. ubiram ferido• naca 011 ... ,. ..... .... 
O Sa. _Z&caruu ~ - EaiA aui&o delta1J:o de 11111 Deoro dfzer que e prealdea&e_JIIO 18ft· para.. _afao. · 

Yilta~. caeto). ' . -.O Sa. VI8C0ft'll8 . DO Rro' BuJrco' 1'~ •.. 
O Sa. Po•••wr :.-Eu cblmo a alle_Dçio de V • .EJ:. ·etm~eeAo =-:-Apadeço ,a V. Ex. ~·te·aclo' ·ele ju.UÇ.. _ 

para_ ••li• pronacta a.llm de que ••o ,coada ta que o Sa. P•••.ú : -Nio tem que qracieeér ; aiíaoa - · 
aqal tio per&o, dellalm daa Y&tã•. quul.do ~0• a recu•l ; a6meate aer4 culpado ae Dl.o dTer de•U· 
• ~a fueDdo uma •~o para uma~ deter_ tido o deleaado. . · - · .. ~ _. · 
ala .. a, embora lemb~da . por V • ~- aqQi da}ri Aa&es de coaclu.ir, algumas ·palanas acezea ..,.__ 
••••· " · · · · plf1Uetes a vapor, que fazem por conta elo goMráct 

O Sa~ •ric:ol'f•• .,. Rre Buwco (l!f'eri lent1 tio etm o •r" iço ele commualcações ea&re a• proriama•• -
111M) :-Foi lembrada porVV. EEJ:. O n•,bre presidente elo co•11elbo cleYe ubttr qíae 

O sa. Polinu:-Pois Santa Catbariaa nio tem &em na linha elo Norte vapores como o ..4flioela·qae· 
8lb.oa tio diBnoa~ tlo illllltradoa? Porque nlo con- eat& r.orn 44 dias de viagem, devendo ter cbetraclo 
seata que 18Jim eleitos! · · ba 12 <J1as passados, e privando·nos até hoje de no-· 

O Sa. YIICONDB'Do 810 BJU.NCO (prerilmtelloeott-- dcJae das províncias daquelle lado. , · .. 
INM' :-E'Õ que clesei~tmos; para que ••tA pro•cre- Pergunto, pois, ao nobre ministro o que ha ares-
Y•ad~? • peito da compaollia americana, se contin11a 011 nio. 

· O Sa. PoMPBu:-Eetou pedindo sóa~ente garan- ~SR. S!LVEIRA DA MoTTA: -Sempre a campa~ 
tJae .que coaei1tem em des'riar- deU a for~ e esse nhm ~>mencana. · · 
YUO de guerra Benriq"" Diu que para alli foi com O SR.. I'OMl'Bu: -NcK8-se que é auÍJmpto de ma-
10 praças. Chamo a atteação ilo Sr. preefdente do J:lmo interesse : não temos outra commuãfcação di· 
contelbo para que deixe que os liber•es ftlhos dessa recta com Yarias provincial do Imperio; é muito 
provlncia 1ojam eleitos. . neC!ssario que os paquetes façam viagens regulares • 

. O Sa. YISGOftD. DO. Rro BaANCO r .... eeillmte doeofl. • nao como 0 Anicotll que es&á com 44 clial', de-
"' • ~· 1 d veado não g.u&ar mais de 32. · 

:n:~~==~*~om efTeito nlo . uemp 
0 

e uma o Sn. SILvBÍJU. DA MoTT..t.:- E' muito coabecld~t 
- O Sa •. Po•tau :-chame a attençie da nobre mi- do Sr. visconde do Rio Braco. 

niltro- e é objecto q11e muito recommendo, para a O Sa. vr~coNDB DO Rro BRANCo (prelidente do.co,.. 
elelçlo que se fez om Coritfba com um cortejo de aelho):- Não senhor. . 

-.,.Jolenciae tt tropelias, por uma qualdlcação eviden· O Sa. ~OMJ'BU :-S. Ex. andou sempre no GtJigo. 
temente nuUa, coa&ra a qual representaram muitos Em segundo logar. por exemplo, desejo saber. se 
eidadiol~ e :O goyerno nada deculill • este respeito. em consequeocia da rescisão do contrato o vapor foi
Era· um dQI quesi&os do meu requerimeaio, mu adiado; porque devera sahir no dia· 1•. 
c:omo--ni~ uza· mala discutido, YOU apoataado 01 o Sa. VJSCONDB DO Rro ·u··wco '(pr' .;. •• ·d·Me. do 
factoa e--aol1cite proYldencias. - .,.. ~·· 
. Tambem. peço informaçõea a respeito da eleição cot~•dAo) :-V. Ex. não vae por ora. · · 
que •e procedeu na Imperatriz •otire a qual o 10- O Sa. Poupau-Eu pergunto se ao .l•·de Setem· 
Yerno ainda nada decidiu ae111 decidirá. bro ha Yapor ou se foi adiad~. . . · .. 
. . o sã. Ft•UEIIlA n• Mau.o:-Deb:e isso para dis· o Sa. SlLV"II\A DA Mo-tT.\.':~ v. Es. quizer, 
cu&fr ilo requerlmeato, e11 quero responder. elle dá-lhe um vapor para ir •. "- .~ 

·O Sa. Po•••v:-Qual ! já está fóra da ordem do o Sa. PoHPBU : - Quéro apenas saber se o ya'por. 
dia. · · · · do 1• de Setembro é ou não transferido. . 

O Sa • .Frov1ra..t. DB MELLo:-V· Ex. peça urpncia o SR. ZACARIAS: - Não responde. 
como pediram os outros. · 
· O . Sa. PoMPBu:-Pedia outro-sim, a attenção do 
nobre ministro para a eleição a que se _procedeu no 
Acarape. V. Ex. sabe tambem dessa eletção'P 

O SR. Z..t.uar .. s:-Ora, o que não saberá elle? 

. O Sa. DrAs DB C.tav.uao :- Amanhã sabe!á· 

O SR. PóMrsu :- Sr. presidente, não quero mais 
abusar da bondade de V. Ex. e do aenado; termino 
aqui as observações que tinha de fazer. · · 
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com o .Jardim Botanico, e tambem do rllmal da nobre senador. que podia ter sido meu mestre em 
mesma estrada que se diri~e ao porto da barrd. A rnlllhematic.l8. fallo perante o senado. cuja illultra
observação do nobre sena,lor ser6 commuuicada ao çãu está muito acima do ponto que controvertemOB. 
Sr. miDl~tro da IIl(ricultura. que a tomará no de· I!:ss8 disposição quer dizer que a porcentagem deve
vido a preço. O nobraseoador compreheude que o ria R Iterar-se na razão inversa do cambio; illto é, A 
govetn,) tem interesse em qllo ta~s melhoramentlJs medida que este subi~se,devia reduzir-se a porcen
se façam. e seu adiamento não póde provi;:- senão da t~g,em •. JI/I .~esma, razão. Mas qual o pODto de 
falta de recursos, , partida dO cambio para b.se do cal"ulo' O cambio 

A venda dos terrenos da lagôa de' Rodrigo de' de . 'S. que era ri que re~ulava quando (oram ftxadas 
Frcitas tem sido .Iemorada. porque os interessad' s as porcentllgens de 4. e 30 f6 sobre o, dire,tollde 
ao que pareco. não aceitam a base ofI"recida pelo importação. E como fazer essa redu.:çllo' E' "laro e 
ministedo daf,.zeuda •. Reporto-me. sobre , .. ste· pOllt," m .. nife8&~a.:todos: l'0m(lDdõ.oaé:~~~iú'df dia, em 
ao que expõ~:o relátorio 'destl! anno. -Ilssegurand() rt'ld'çao ao"quill lie &t>nha'Qe 'lazer a" reducçilo. com
ao "obre senador qlle nã., perderei de vista essa p 'ral-o com o CJ mbio de lS, e formar a proporção 
velha pendencia. , ,. , ". ". Illl ordem',inreru~ (., 

Com esta resposta creio que' tI~rihh.'·li'quidlldo' , 'A execução. 'pois. 'da lai. é a qlle lhe deu o nobre 
minhl contll "010 o nobre senador por Min1s Gerlles; S8nll,lor. ' 
". puis, passo a resp IIder ao nobre sena.dur: pelo 18: o ·,cambio ,de .. que, .e tr.ta : : a Dova porcen
Rio de Janeiro. 18s'olr'Vandiqíara o flm'!do mel1dis- tagem: aporceo(Ílsem"p'riinítlv'lI. Por outros termol: 
curso a resposta qllll devo /lO nobre senador pelo me,lor cambio para maior cambio, assim como 
Ceará. cuj.'! auseneia todos devemos lamen.tar.,._.- ,', menor· porcentagem IX) pSl'a maior porcentagllm 

O nob"1! senador. a quem acabo de referir-me en- (a de 40 ou 30 0/0:) 
tende qlle o § 3 desta resolução. relativo ,á .porqenta- ,A,sim. o .nobre senador executou o lei, como eUa 
gern alldicional. que se COllra sobre oS'dü'ei'tos dt\ não 'podia' d· .• ixarde ser executadll. 
j rr,port3ção. deve ser Blt~rado. porque. segundo. V ~jaomos 1I~1~~a. co~o. ()"Do~.~e"sena4.or,p'r~~~~lde ' s. Ex",a dispo~ição,leiP;i-lHtiva ,de lt!69 não'expri- itraduzlT' seu "pen's!l'lIlento ;''>e'~'e';Drr.o,ntlliJ'''O,'9.i.' S~Q, 
~u, .1)) pensamentO. 'do,legislador:;:' houve equivuca; :enun·~i;. do' 'com ~'o' .. da lei; ,r~ho'Íl~~çe:r~!#ús Jlllehit' 
çi\lúda; parL~ 110:noilr'esona'dor, como 'miniftro'i111, ;uma grandeditrêre~~a'~ c 'o :", :,'~~: ". ''',':';:'':,-,>;., ,'" I.,: 
fl,lzenda"tla.·parte da' caml'ra dos Srs.deputado9 . ;0 lI,ubre' .fi6~~d(!r e~~I~~:!.8~ .t:I~vC);p~s.iimell~. 
da parte,do, senado."quo,ndoadoptal'am aquella 'dis- l~or' estas plllavr~s :'.', A, porcentagem 'ad',rJc.onal'd'~8' 
posição. " I, ",; • !'. . ',', ,:. !dirdt!ls de importa'cão. cr~ild'a ~pelo li 'r.'Ao· art.;l~/ 
.I<:u .sinto.:Sr. ore:1idl.'ntlOl. traCandu se de'r-educção' 'da lei n; '1750 de 2Õde Outubrp' 4e')S69, serA , an
dl)".ímpIl9to~; och~r,me,em dlvergencia com o nobi.· :nualmen~e illteradâ ~elo'gove,rÍl~;:na·'r~i~o~~in!~r ... : 
sena!io:,; maisaindll'sinto ter ·de uopõr' me á'lbtelli< :da relaçao entre a !ilfl'erel1Ç;8 dO camJjio'de ,2'7 .8:": o 
geQcill que o nobre s'3nador quer dará disposição ,de -18:"e adiflerença 'êntreode.2,'ea ,l!ls • .n~a.la. 
legislativa. tendo sid·, essa disposiçãO proposta· porcorresponden&fS ,; ~I!s 'd~,ze, niezeil",·,~· .. ~rlOi'~" ,'.'q! :~,e~; 
So \Elt. qllllnd" 'presi,lente 'do conselho ·e ininistro'du p~eto' qu~. 6xll r',8. 'mencloD~dli,lIl.t~r,aÇào :" ~. ,.':: ," "', 
f~~~da:.do,gRbineteJde que··ftzparLa; é um.a posição I Baita 'aproxlm:ar' um enunCladQ. do.oJ6~.,~ra, 
con~tranglda ,aquella: °llm que'onobre senador mEl !~eÍ"~se:'que ba grande 'difIereriçli.'9;:,~o~~".e~~,d~r.; 
CQUOCou. -e ,da' 'qual devo "irar-mo.manifestsnde ~g~ra '!llle~ ·.fa.~er a fedu.cÇ!o"naq.na; o~elD j~r.e"lA, 
frlln!amentu . 'ao senado minna . convicção' . a este dll'su'bIJad1> cambio . acima ·de::le,'mas.,f~IUQdo a . 
respeito: . . '.' , . .:. .' (Jifloerellça'dol!'ca~bii\8.,(lompiÍ''aUp~.eQíD~p,par.ilé' 

O no bre .senador disse que! o pens/l men to do Icgis - .n;' 'A,' 'expressão da'lei' nllrll3:lo. i n.e"~ 'nao'~ berla' 
lddor, ou anles. o pensam'!nt" de S, RIt,. ~u~nd\l' Ilelte Cãso; cc'uDo'el.i'pii8i1o 'li mó.tr.r., '. ., ",::. :' 
prÇ)PQ~lIessa 'tllXA a(ldicional~, ·era qlle a lIuareductào ' No primei, o C8S0, tomoll uma raziá in'l'er .. :· 10-' 
se,,,fl~~s,,a :lInn'lalmento. de· m~do que.' 'quando (t breo cllmbio 'fcima de '18., deiee'lI!' porcen"lrflrD. 
c.lmbl,) chegosse a 21, ao par. 'a 'porcentagem se ex- No segundo 0880. não. a ,azlo e-din;c&a:J li ')Iledida" 
tiul(uisseo EIl ponhO 'de parte. pOl' a'gora, o 'elemento q'Je' fi cambio S8 aoproximo<ds'2'7._ist.o' 'é,': que 3'-\ 
hi't.'I'icoda questão; trdto'se d., entender o .. lei; sua' difIerenç/l' para:21 'diminue, a poreenta,em se" 
vam.>s ver. se a letra dJ lei denota umaequivocaçãu vlle reduzindo na rnesma··razão; 'de:maneira'que· a 
O,liSEl. pel" contrario. contém disposição cl .• ra, ex- nroporção seria esta, suppondo que se tivesss' de" 
p,:esslI o t,'rmirlonte. ,,' f~zl!r agora a reducçiio feita p8lonobre senadClr, ~ 

,Dizo,§lOj",n'to lOdaresolução·n. 1'150de20 iJ uandoocambioerade21.· c;··.···, 
do UULUu\',) de 18ô9: " A referida porcent/llol;em' será A difIerença de 18 para 21 ~u 9:. a 'difIereriça de:. 
anUlI,.lIOOlnle '1.11 Lanwa ,pBlo ~ovelDo na l:ozã" inver~" 21 (cambio, da ·.reducção) 'para 27. ou 6:: 'a'púrcen- ' 
dI\, subi,Ja do cambio,acima de 113, pubhcllda a alte, , . o (40' 30 )" 't e 
1'/1\:(\,) COIO.trtlS mezei' dd. uf\tecedencia; cesslndo lagem prmltlva ,.ou !1Ií: 11, ,Dova porço,n. ag ~. . Por outros termlls. maiordlfl'erença, ,dos. c3mblos 
naqlllllla épnca (10 <1" Janeiro de 1810) a autorisação para menor difCerença. assim como maiorporcen. 
dada pelo~, 1° do arto '9" da mencionada lei para (0t' ) '. '. t e ()' 
Cull/'lln ... 1 .ltl15 % .jo~ rlireit'lsde importação em l •• gem D pnml ,Iva . para meno:1: p,!r~en ag. lo .lI: ~: 
rnl,leda de ouro !Jelo valor legal.) Vê-se que pela n'lVa formula, 'que· ora· propõe 'o 

Esta dlsposi<;ão 'é milito clara: segundo elIll a lI"bre senador. as porcentagens ,estariam, na. razão 
por.cent~gtlUl <1evia ser, reduzida ni! razão IOve.sa'da ,i·acta das differençasdo8 cambios, e não em razão 
~Illii!fll, ... ,.:'~~mbio, ar.>im ... (it> 18, Eu respondo ao _ inversa. ,I,'" c .. 
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conservar os valores of!lciaesj fôra apeaas 'rastab&. segundo a· .Opilliào qué· boje màaifea&il1ó.'ilobre·:•e
lec,.r as. bases em que.f'llla. se funda. . · nador· ··. · .. ,.,,., ,, ... \ ... · :" l · ., .. , · ·· ·: ''" · ·•-:.:·•1'"'" 

Pa•ece,- purtante~, bsm· ·just•Ocado o augmeoto , Sr~:presideatel: áldeilgúaJdilde·'·qittl'li!t'di''êílU'e Õ~ 
no- direi1os d~ tmportaçãu (exclui 101 os a•Jdic•o., v~lurss oftlciaea· tarifados ·:e·' os:. pre~· !fo·m~~Ctiilô~; 
oae11) de 30 e 40 Ofo••foa.mesmos. d•reilos,· revoga o ,atnda· mesmo eoiD·a ·porceo&a~~:em 'addie1on~l nó~ leii' 
do-s.,, neste e.so. o§. 1° de rt. 9o .da lei de <!tS dt' :rnaximo, não desapparece. Eu mandei: 'fa'z~t 1'úlií;. 

rs•s%b::. !~r~~7, . q~e; :~Utllrisou a · CClbran~~ de ~~~~~()·~~,:.~~:~~~~~~ J a~; 'll~~-~~ : :~~~~?cr~;,~.'~,r.l~p_. 
Fôra tal arbitrio .ainda menos sujeho a. objec' : : As mit•as em fórma de bati ti', de ·'loilro 'lirlfntia.du 

eõ.,s, se o a·loptassemos com a clau~ula: de ah .. ràr· :eavernizado; '&ern•Spela'tatifa''o"talôr':ofBcfal''d'"·2óS"t' 
ie annualmente aquella: .. porcentagem na •razão «•. este nlor. com os direit'ó&·addlélon'aet:e'II'Pí)íléeli~~~ 
1ubid" do e"mbio>ae1ma de 18,1/2• · •• ·>; '· · ~tiw'.·;,aubirià···li'26S800:~ o:'ieu JireÇo 'iíifmérlia~6'-é, 

A I altera~o ,,correspondente a . cada' exercício ~e '70 A· oos; '011direitoii'quê'"{iã#i\illo·9fOitY;•·ainêfa' 
p,·;deria s· r·declarada ;pelo ·governo. no-.nono:ou:dà- ~uppondo que o;preço real seJa, nio de '70S ou OOJ#, 
cimo , m"'z do. exercício: ao tenor, e. o. cambio regula: \ma.-, de:. 40$ esta mercftCforia .. H+'éii~'il pa gaV:' 'úiriea'~· 
:d:::r!;~~mé~~a dua_, doze.' ,~eze~ ~~e·,p.~~~d~~~~ r~.::~!~&~!~. ~e:~~~le~~'·:!té~~~r IJ~:Ai'l·!l 

De1&a:, arte -:nunca.: pagariom ::as mercadorias' ie1•: fem o·, ft:lor~omciwl' da:toB;• 'Yàlór1aliJtibeó'tái:lô·.eolil' 
&ranstoirU :direitos . de CODI!JUlO . r•almen&e: lllperio · > li porcen~(em, 1~8400 ; . O se_u .pr.e~ .. e d! 50·11 ")01,'' 
res aos fixados na c1tada tar1fa de 1860. . ' .. J ": .!::: . po · :mereado~:-:·muito· 1iiJjlêrlor;''·port .. ~to, ··J6eimG 'ao 

,E• , verdade . que; i; medida r que: Q:r.ambio 118:ele- pre~ •oftleial iaugmene.do-pelll'•):lôretltifiblli. 'Pàpdf 
v asse; tria ·:diminuindo ,utlminalment.e;a ··re,nda !cor·· ~e--: d:.ireitO!!'• 4iSfl~o·; · "'e&&elf•d:ir .. e.Uôõ · 'Co.h .1 elíi.-c ôndeni•·' 
re•po~:~deo&er· .ao· despacho de. eadormercadoria; :mu tnda' ·. supponao• "que: ·o· y~ldr. teal dô''ôbWtb~c!a rilíêi-•1 

por outro lado diminuiriam lambem as deipezas·de: adoria · seja•-208;> a •;~,. ·6 ··/~i''cfüal1do•defi8'in··p!',~ 
muvjmeoto ,d& fundo•'·e •ou&roa ramos ·.de·lltl"iço;·e 'Ir 30 •/o• . ·" ...... 
esta diminu~o, .auúliada·, :pelo prógl!eaao~da ·rique• . '' Pelu:mesmo,·calcutot:~~e·"\'é·:~'~·'r: .. ":; •'.~'~'~" ·.~·.r .. :.-/·l 
sa publrC"•·Ita'lltaria;:pGr veR&Ilra, para·coaer:var'o: ! Que o bacalbáo, que devé:~) '10°/e. para 513;. 
equilill!ri: '·do oroamen&O; • . . I :L· ·.'' "· . . ÔJU~ ).a: farinha de ·&rigor~ '.lflle-deve-papr'eata' meíma·l 
. Ora, nao:hll uesta .p~rte ~o relat ~r1o do :nobre11e ~ ~asa de 10M paga 8,4; que a &!rveja engarrafada, 

na•tor urna' ·aó'falav:ra que uadt.que que ·•· porc .. ntrt·• !.• que·cdrrespondem'rra·tarifit dirsitoa'dé50 ~;páià·o&li1~;í 
sem 11ddiciona ·lev.ia·exttog•air-se .. :q·uando·o eotmbi· <1ue os vinnoil·aeeeoil~ e~ lógltrdiN§O !11Jfpaiflilll·40'"';>' 
cheguse: a -2'7; )la. a idéa .clar.1 ·de reduzir.-se · á m~:~ :tue o• vinhos·enlarra1ados, 'qu-e ·deyiam lp.ga'f< &'am
did~ que o:cambio fos~e .. aubilido; ... mas qll8ideve88e bem•OO:",.pagam<21•6. ·'i' · ,:.i;.'"": ···:·.' .•::. '"·'"''· · 
extiragutr-se;.Joso. q11e: o ·c11mui~ cbegasàe ·a.: ~!• dt>: I P<~rtan&o, ainda<· meamo'"oomt·o •mailr'ífo· d11·!~~: 1 

certu . nlo· .3 ppa reoe Reme lha o te 1dea uo rsla to :10. ~en&agem, . nlo · se i igualara:m:' 'ó.t.'falo.rea' 'ôftlehiea~·' 
Nlo appareoe &ambem no rela&orio da commiílã!J ••à!J·digo ·aos do 'mercadóí'' mu• aoa':&er,..o••medioa:' 

da eamara .. dos:. ·deptÚadoa. :Vejamos; porlím, o qu· (t,,o: ;custo · du · mercadorias./': DÍiqui : cooelu·u; 'lllb' 
es&ll manifesto no rela&orio do nubre -aenador. O qu•·· c11n•.rà.a opinião do :nobie 'BEIIIa'd'or, "mas :PaloW·'iiQI:; 1 

es" maniCel&o:e o seguinte:. os valores offieiaes,. •O Lentar que: a aasemblb geral; ·vota ado> e••~'por~á~ 1 

bre oa quaes se epbram os.direitos da &a rifa de 186.u tagem. ··não· --preauppoz ·que':'iíUa'"le1 ''exLia'IUiltlle 
são. mui&o inCeriores ao• preço• correntea do marca:•, quando o cambio· cbegaa,il~,a ·l't~' pt)l'que·' &tbb ~ 'pra• · 
do; •melmo ao, seu termo médio, de~manetra·.que pf sente sem du"ida es&e. elemento' :'.que' ol valureWõâl•' 

· facti•ameo&e, os -direitoa·cobradoa estão. abaixo da•: ciaes·da'tllrifa eatnaat:"·müitGI .'lliftaiscv dol'pf1Sçcis" 
taua.Aa .. &ilrifa. · · :•: · llOrrenlel do•mercad&l:.:····.,lt:·• :<::i .,t> r.1::·,,. <~:.: .. :· ·'' 

. Para etév~tr a renda~. dissé-no's' o'. nobre s·enad'ór.' : O nobre sena•lor, &inha···ponélerad&,•'llií~IW14alfll~ 
sé' poderia adl)'prar um dos do'us a.rbitri_o.s., ·.ou.elevar ile recursos para os •gr~ndeil'- eli~tró•'da''RUàh'a.'' 

m . i encargos-que não·deawpllareceriam•lmJI!~ilitamealé-1 
os valo~es f! .. ':iae_!l ao~. ve.ld~ ter•iHl ~édi~ ~O!i-pre· jtua 8 .-guerra<ceeaaaeer fez'bem'·notar.~1al1'&í'SUê'rl'lll1 ços das merca.torias no merca.to·.·ou elevar na &axaa pos legava um srandel·pa8sivC';> q_uG>"àlo lie·~la• 
0 nob e senador prefel'iu O seguitdó'. arbitri'o; propoz liquidar dl!sde ;lOIJO; l!s .. QP~ailf:er.,çQr;l ,dO;ollt~bre.l&
uma ~asa a"rdic.iorial C••m o Om ... da~ Bf3.não des~ru'ir; bador accrescaa,. 00 e1pinto,..da aesembléaro geral, r 
COÍQO de. ÍHCto. não ttestr~iu, reduzir ti~·~ desiguíilda- uma-outra,: e é q\18 nllo podemOII Ooar, ·ea&aoionaai-,.. 
de que se dava entre os valores .. oftlmaes da tarifa e pprqu~ de todas: .as p,ar.&es. f'8,r,eciiQhM melbQ~rn 
os valores d~ mercaclo. __ · · · . · · · ·· .. · rne,nLos,.e,est~s,rnelboram~tostruem,augl)lea~,de. 

Trata!a-se, .pois,. _de um recurso •• e recurso_ cujo d"speza,.com quauto,de11~1a prol!uotiva,, ··11.·, ,;, .... 
termo na(l estava ass1gnalado -pela 'Ctrcumstano•ll d• . P••ran\e a. guena e~~~~b~l61:eram s~ .impoatos, .que:. 
chegar o eambi.., uo, par., Não. posa(), po.,tanto. •dei-. 'tinham' o Cl!rao.tar d .. , provisQriQII, e ,nealts .caao.eatava, 
xar de. persuadir-me· de que; a. assembléa gerlll·:não· a .• porçe~.tl!ge_m. fie 15." IQm,ouro: t:~m, o.paR~me'!W.· de, 
vill·essa 1déa •ta exlincçlio da tdxa .. quando .o cambio :15% de direitos em ouro teve-se e~ ,vista. J' nao, 1116 .. 
che~asst~ a 21; nem no. relato rio no nobre ministro,: supprir o thesouro, de. ~o~ !•i.~l3~1!1l~c•o.;:~e...,q~.e ~~~le nem no parecer da cummissão da 'Cilmata· rios dep1i- 11arec1a. como lambem um ausliíemo de renda, por 
udos,. nem nos disc'unos que .. S .. Ex .. proferiu; n••stH 'que esse ·pagainento. eilrret<ponderia· em•-chreitoa a u'm 
cas ·~ onde ,se· questionou: a respeito da taxa:udd•ci~. augmento" de·17;• ·5"·" :O nobre senador'suppri~iu• o 
onal,_ boul\'5 .id~a de que ll assombléa geral·.votaase paga monto em iJuro; e nlio1 propó~ uma porcentagem· 



equivalelile,_' !atas••aperior, .ll!q~e cerresponderi.l(ao' ~-· Nó'eierciclo ~ohente'~o orta-Btd·Uiá~1J~ri 
papmento aos;16 ~ em ·ouro; ·e~propol •a ·pelo i mo ti• m :-saldo- -de •lO,OOO:CMiJi: este:' íald6".*r• :riiJ •f' 
'Y~II quft esp6z ao poder legillativo, · Este devia, p~~- pepoi. dea&e orçameritínJiiO ;ié ·d~re~ra'ID'' •v~~~~ 
unao,- crêr'que·:erll · como um· recurso necesso l'io !por fjespczas! O outro dta nilolvo&amoe•coiltlli'dàç6ii'1íir~1J 
al•um ·aémpo. · cujo· _&ermo de•eri~ ser tlndo_ ·oppor-: -·· estra·~iiJ8'delf~Jrtó' da e··· ptorit~'iii~s,' :e "12ft.~_!oo.!!JJ. 
tunam .. n&eipelo ·mt~amo poder;JegtslatnTo, " ,, ·· :_ --- ·· para- a•estrada de· Cerro: de"D. ·Podro IF'T ·QriilquaJ~fO' 

Tratando-Is. ~-orém; ·de •reducçàrl· de · impostilll,:. o· 1'(ossem ;~•ses 20;000:0001 tirador _do''mpresthnó· os
que .~ão,; ~tádl-1 J .. t~a 1 !1~. letde 1 ~-~'' p .jV~e,. pelas :&ernofl •deixamos. de· r&'allga1ar -outrO' "tanto "a• diririii: 
r~ÕS,!I qu~ .~_c..b_o _de -~~pender, _po11_su ~-~' m."r q~.- pctetua!a~, 'Clljos·jurol'lerellloll ·de pagar.. ·' · ; :· . . :·: · ' 
nl~ !'~&!-_'V~~. ta_rab_ e!Ji.'no_ .. e.•_'P.i•-ito'd_ ~q_ eg-~sllld. or, ·toll.,'jVJP. ~~' ·S~: ~emna·_'lOd-oa <ellleJ -ehc..rgo•,·' ·co. mo• faze.rm~~l 
hóJOJ' a >t~~eemble~·· !ge_ral' ·o poder•~, decretar;· m_a·s- ~eldfl J i: uma redueçio' que· d~s.CaiCIIré' as rea~aíl~~' 
pbr~·- niOI '·eo~cord·• cum a ratJ ua,., ·o ·que ora pro~ .9;000:000f; ··pouCO'" mail': 'nu·! -meao•9·-DOI' íloua eser:. 
prõ&t'i)'nub're'iriio'ador! E' tiófliue est• •reiíü~io · nlô i:íeio•= de 1871"1· 187~l·~c}8'72 'a'18'737"(!rot~reií~1 
Iii~: p~têé:!e 'Ó(I'. Ô;~uiJJi'; ~~O lf~enÇ~--JIÍ~I'inó: tio :nob~ ;cfe&I8!J !'XerciCÍOI, ii&O é, .~0 ~XetCiCÍO CO~íiCê,'e:_lfÓ' 
·~n~ifo'r ~ ·para 11dlz~r tr~e.-- nio(m•1 ·pâre(\61 !beiD cotl~~- ~~mero · ·fu&uro,:Ifizeram'-le•oon..-aiJG ''~ ê•_ú, por· . 
dera$!~~· ~em face~ das 'clr.çu_DJII~neia~ ~o the~o~ro~ · ·~ ·. ~uaagem; .'f!' rsu• reducç~o·:proYâY~: ·.m,te:'dei:IJCtlo: 
'':A,1·reducçio· proposta:· piil • o obre ·'senador· 1m por-' m11i11· ·felrte, alcerarJa. os t·eaut&ado_8 que ee '&..-eráill em• 

&arii ~'li'ó"iexércieici.éórránte 'diF l81'l'''a· · '18'72:_ e· j' íltalnoif c_alculoe-do->Uiesóufo.· ' '_' ·:.õ:~··. :.t•·-: '" ':~~:·.· 11 

5,0\fo:ooos; 'e n·o · ·exercií::itf iegilinte; ~ 187.! -•·~ ·;JS?S;' . <.Uém, da• .tdapezas: a-'P h a· poilco "l't-fei'f•~'«P.'lfti~' 
em 4,761:0001; total: mais de 9,000:000#. Já &e!l'êi ;t.nr~~ .. ió:•ae!ÕlV"raâas;;-ahl•&eiDGII•Ii'l'elorJúi'do'i;"licr'd 
qlié"!)_ ~e11.fÃ'~q~ÍJ t'íh~' ~ó'da_i ·aéJi~·-atà~~r._: iiiJ''ae~sa ·:o.<! •. ~et'fil<: qiHI', •lfirt6p •lei;trn:iU_ta'l'k :tambem ·aJgltmlf1~e•:J: 
esérclcio :tfe- '-1'8'79·1dvesf!emos· da 'decrelarlnov:il re·• <p&~a<1; re•11e JfOSI8'·•ttop&«lje•·«rutro'fr1fliéed1qllê'llJo · d," 
dli~Ó'.' (.r,, '-'·-· • ~J;; :'"' •"::··"' .:•:; ·::.")""''!~"' · .. ,, 1di)!IIJOM8rlio~\'-muikl• maiores·•eet·iam':ol enetirg&'~' 

Mas. disse-me ·ô r :n(;bre; 'lenâd'or:- Diottrttãé~ ae: btlnllriol; •c€OIII&J'I.IP . .-ea:circums.-lldia'Wi'ê'plir-.lól 
eKeett&~r ,alei• .. tl!.l qual. :~·.nio ,fkellsda< ~ alteraçio, ;.nH·eeolti(tio;:-prot'f~ria~< d~crellrmos ''!UIIá redUdP~1 

talvez·flue eu nada disse11se; mRSr:': .. jO:que·:eJJhl pa.- &ão•imporUllle·''' '!··' ·;·; rn·.:·- .-:::·:-... _ _. o.;;:·"L•'-" .,'·'··;: 
ra~rr~plio da. resoluçã\'~· qll8 se.disc~te, .efta~lqC1• ! -Sr; •prelriilen&e'; :a-ta'• mateda<rdoa' 1diMllqe"~lilli"' 
~~~~ ~-·~iJ~q~'.4~e:P.~6.:é _a .~aJ~i, ê~·s~rt(_cbrr'espon~ portaçã'? é digna de serio. ex11me. Se etttiYer,-ftolt'i'lll 
d~n,~, ;a )im. cam_~J-I,l, .. lllJ.If&~u~~~· ~~ .~~b~ Aa .. 2:5,, !)e couttnu•rua:::aer; Dlillts&ro 4?t 'CaNilda, J}~''lfe ..... 
~<JU . r~•pooder, ... a .. e11b ., o}jser_,!lcao,. d~ , _!JObz:t~· . s~• lorçar·me poNJI1Udar ll"q.u,..tão•lparalpróJM)rRO •liiiO'-' 
aa.dol.' '· .. •-J '

1'"'.. ., '·~· . '':"' . '·' ··' ' "·. .. • /, .. ' ' . s:im·• o•que:m'iil·eonfiel"'''·:; 1• ' "' .:.n m•: lJ.:JJt :: 

"Eú, ~Ciimb o"~obte 1éeoa~~r •• ~~~PJ~.fa',:t\Oibêàf 'la;; Fo·nubreisenallor pelo·P!ri•tez nne,s•~o 1CÍ~'~nll0" 
zer alguma rf!dU•'ÇS;~ no11 lmP.fll&olt, mas .redqcçãu pa_ssado":sJgqma&JobtiervalfOO!J·qu~·nAo deJJ;~'rla~·d~' 
q11e: •rfio' &rou:a:e11sti :grande :por&lirbaça~ ·no.or"ça nrent._. ser• conar.ieradas peJo; ·en&ão ':m1o1etN' da· fazeadjl',' ·_óJ 
do Est11do O termo médio ·que -1e deve,a'ddptar; -p~tJ a' ~r.· riaeonde :de: I~borahy• eN!~_goem• pdde~detel;iP'liF' 
fiX!IIr .. a,,pofc~&agf!rp..,q~f; ba, ,de .8ft r .cotJr"'dll, n~utuno cer que temoa: boJe ·a~ &asas dil ~&arifli' •lll'·&liJ:all•aclcHi' 
pl'C)xirpo.,lf•va.o q-•.ml!•o 4e<.23:.e 4eQ_&o.t.Ora, 1-.a\bHIIf,: ~ioaaes,- ·qqe er .. m:ds2•e-d_e 164\"eofo~tdl'er.,.-..-., 
&omadd para a reducçào, lodos reconhecem ,qu&>. _é: l':Jfparo :kJdaatas-;mercadotlaiFmellm•l- paJ'.Faqúe)JMJ1 

ama .~a.~!! (alt~Yt;l~ p~r,q!_l~ ,.::o·~~!'C~rJtO~ as. ~~~é!·.~n t: ~- ll••tt!811&avamdseat;ai !fedirei&o•: e &emo~t•t&ü>·pul'Cie'O':' 
cnusall' ·qr1e: cãncrnrem· PMrd _aa· oscJflaçilii'~'ad camb1o &ageos <sobre ·.os dJI1••U••S; A-s· merc.,doraa'iwqud 'eta"rrrl • 
eDtreln6s·•: onlo ·~ ': a6blrJrt~e,ras :·causas: oa.&qrae·~. pHia' tarifa mais ,f~rureQtdai-1 " qUI!' O· .erilllirE•'IItiJ•I 
a•·:laa>•&alllbem ·er&tftclae•';l em •toda .;palfte t8C.o •~tt·· dá1 •••• ,oatureza,:;:fuNm·: <ai· que·: refa&ivallfJ'Irl&e "DC~'I'átla'! 
mal>eu;oreio:qae•onrre,nóadá..aes .em·w~tior•elellbl:· fn"iii'OD!Iradall coareler.-çto·:·doa•addlokm~ll••r!i'"J;.~• 
JIYUiJOicbarpou'co que.o:·_cambio rsubiu,aéi•na-·iel25;· e-cre.•ção daquellatpo&'centll88ml . r.·,.; ,,u>o r: '• -·:;_,,: 1,.--, 

descHu, e de)novo· approx;ima..-se .a., ali: ••teob•l; _, pu iii:' ' ·"Per · ·ou&r,o la do, •como •lla··pnuoo· pc~nderel, 101' iva• · · 
r,zio,%ipara pra>Jum•r que-o cambio reud11 ,, .tbar\.s•· Joré• o!iciae• da-tar•fa ee&ão muito abatxrJld~l~t'alo~· 
nai t»taqlo-· ~e,;-25<; ·" ca.tã••.' '.qu!I_O 10 ·o. ·termo: rnéd•o· r" a· c! o •merc..do~r·•E' rJeeesaarto~ ":pola; .'ei&Udltr"·~ 1 · 
já'•IO il(»proSJma •;deste ;allf~t~J~m:J,-:,pare«:I!U::•we · que fJUtutão •tht' "11r1fa, "e :lofJ!'ar uma;medl••• oomple ... ;! 
11e.t podlil dJ:ru; .. pnr. · dts·;~o~tçao · leg1sla tln, . para . , llUt.wromov·• •todo& ou a lllltor pB'rle• dOII'ill'lllffl'Vt<Dienl.l 
anD!l pro:rimO'••;reducçio 11obre ta :l!ue· rio cambio. tes; e oos pern'11&&a calculat':bem.-~eus' eft'eraos sobre!' 
de 26 •. ·Por.el&e•modo;fa·z·se•.um.-ben .. fieio.ao COilti'i-. /•'renda,do-:Es&ado·. ' ·' ·.,_ :r• ·'' .. , ., .. ,.,, .... , '">''•'i~'-' 
bllinte, i~9.'~cm~lf!P,idor em ge~".!,,,porq~~ adimua,Qi· · . , M_as; .quando. ;osrorçameaeos:~oluaell·e• .. o::bas~· 
ç11o 9ue P!'!P.''nh __ u. um p~uc~ .~1110r d~ qu • p,.rmrt l~s- &•Jbre a··cobran~a, de~11a· P~J'Cen&agem~ da..-ao•ll~ 
ttrill ·li "le'l';-·•fmporta 'Dó1• exerc1cfb ··1de '·1~71 'a 1872 )1"1 nesta resoluçllo provtsoria, ·som' conslde<ra!''•l 
erà'l;'792fOOOt,l'fi'JJil'de'-l872'11l87'.J_~m·L~3S(J~ff:' que~táo ... IJ~ to~O!I/OS se~~~-~oJl'tqs,d,O::f:4~...-;UQ!a 4D· 
total':"'mafs· de' ·8;000:0001~- ·'ao· pas•o 'que a -dmif'i {tel:Jgencta que a tera de (neto as suas dapo~tçl)"•l 
nrdi;liií';prnpustlt''pelo' nobt'8 s'~nodor dá ria ·mais 'de' _.e que pó de tr •. zer uma diminuição_ d_11 r*'D l• ,de 
9;00CMOOinOO!' .·· -.·, .' < ... ,., · : ,,~ :"'· .,.. :9.oO~:ooos; não•·m9'\pni'e~a:de'b,o.~:~ólíselho-:; ~·-~ 
-·o r\l'•'bre senador calculou· no' orçamento· do 1871 , pu r tsso que uAo posso cot~corda•· cnm ·o 'nobre se-· 

a 1872 um sai•IO do 10.000:0008: mas a expcrie'ncia ·n:ldor, comq:Jau&o!minhu,llerJilencianseia:•ntes.·para 
m~sh'~u:que, ~liS!J'c!ilciilt~ ~!ra f~U.iv~J-i· (láO por r:t1111 Jre lt~zir 11f? que para llllg~·'nt~.r í'S ~m_pos&os. _. 
deli prllV'JdeoeJa' 'd9 S; Ex·.; ·m~ll 'pela ·uatureza· das' i o·nobrt> 1Stl08dor ái111lll·obsen-oq·: .I .. •no:-o~çameb~o 
cousas•; em vfizo•do saldo· de _10,000:0008; tivemos .que apresenta~te• p·ara 'i87l ·a:·i187S1cootll·se(com' 
tk'ftdi~;- ' ·'· -: · · · · · ·-' · ·um'saldo·de8IOOO;'OOO$:»M'as edte•saldoe~tásujeito 1 

I 
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~ , ~~~~,8 ,contin, g~ci.S,dO,SJlt, lo, d, 8,-18'70 a ·l~l,' e ~edte" po.Irq\le,lt'J meDOS, que~i.·, que LeU." ainda, qqe, 
d,o I •• 1d9" ,q",e. presume: ~rçiUPento,do exercicio cur·, pusent", pelllSS9,n/l 'décisão" do '.enadoi ,com a auto.) 
rell~. Dl'p,Qil! ,de~8~ CIllcllh,slllui,l,as .despezas foram iid ,de, do,seu ,,"0&0.,' I '.,; i: ,-: ,', ,,,,,' ,'),,~, "'!' ,s; 
d~c~!ltad!l.,I\;cQntmualU :a: selro." "i, ""', , .. ': ...." " , : Minhu ;rHsp,~a\aI" a, S. Exserao ·breves.:,além, de 

; EJomIlUo,,{.icU. dizer,: niose, clecretem,mais des-, ~utra.l!razõeS' .. porque,,·tambem •. devo aUender Á,eú .. 
pe~s:;: ~aa, ,'sPi' o,. governo. se ,recusasse ,a .,toda e ,.$I(enCI~ do nobre,senlldo~ pela Bahia, que !luer t.empo· 
qualquer del~zll,,. me~mo 6qullllas que, teem a na-suftlclen&e .para o seu dlllcurso., , '" ' 
turez!' de productíV3IJ, : dir~lI9-hía que ,o gov.eJ:no" ;. O SIl'. ZA.c'~al.u': _ia. ÍlII&aum'ql1uto;'de'hura'. _"",i' 
8s~clonario." que não quer 011 m,elhorarnoo.t.os do ' 'i"" )' ... .• ··'.1··· ,," ," "',r' 
p_al~~.- E~ enlendo •. portanto, que o lJoverno deve ser ' . O S1\ •. VI8COKDB DO lhô·OI\A.KCO ' (étllííl.ra~fI' ,~c)~ 
econopllCO, maa que a ~conomia oão ,deye ,ir até JlO. ~n".~lh.o): - O .nob,e,len~dor,pelo.,li~ará,JM!rgu~~,: 
pon~ de:recular ,melhoramentos. neces,~rios, que 'to,u o que. era(eito.darep.artíção·:de"elta,~ •. t,ca",~,o, 
r!l!l!lqdam :.em··proveito moral' .e-material4a Dossa,.governo 1.\Ditou';s8 a.creal-~ p8~a:pf1)"er.,empr,egp"'i 
s04:Jed,~"", .,'<' , i ' • ". , ! . o, nl)bro".~i,,,istN.,.dC)lm,JerAo. J', del,l .. n4; o~tr:~, 

E. ,pC)i,.pelo que tenho dHo. ee não, visse I) nobre ?a,mua .• sphCl\ÇÔel ~~br.e ,i·lt.u~l Pllrgllq~,.~ .repar.~: 
senad.o~ ,pero,Rio de JaDeiro tio. dell3gradado de mim ~íçãod~., eK,~,i~~iCl~ .e~$6.. org"n1 .. d8,. .. , . :n~~, ,e,atií:, 
p'qt: .C)~tr.s ,CaUI9l1, me atreveria a pedir.lhe que re., />ciosa ;. 'r~ta 4tt,colber e ~p,urar OI d~dOl. ~t.en,es 
tirasse a sua emenda ,e,deixasse e.taque.tio.par .. ~s repartlçoos:do Estad,', ... ed&forml~m~p'palJle.~o-, 
qy.an!lo, se, ~Í8cullsl6 • lei normal do, oroamento. ~~I!;!., .para ,o; .resence4mentoda ." popul.~o: d,o, ~aa ... ; 
E~tlode~emQI c8Dliderar a questão. da tariC ... deballto. ~peJ'lo. " ,C:!,.,., " :, '1, :.:;" .. (r:; n, r L' ~',t· ,li', 
de ou,~,O,,;po~tode, 'd1l' •. ;m.is:jf8ral...,'Em todo 0.10,_ ~ , ,EB88, r.ce~~.~",J,o nloJo~.~nda ence.,~do. po~:. 
se o nobre. leJ1l.dor; não aceU .us razões que. ,hei :poo~, :que é mateJ'l!' ... que, r .. ~l~,ma, A\~ra~ ,exame I, ,Dlo, .,. •. 
derad~:;IÍ.IIJl. Qielmoacceder.a el'."rog~t.i,a., Dã~ :pó·Je irnprovlsar.urn .regulamento, quando •.•. 8111t"·: 
pq4~f81 .10tar" ipela .Iuaemenda. ,porque .tenho para· :tlm censo, :q~~.oao 'lIeJ •. pur •. ft~çio. ',', d -., ,' ••• :. ' ,e •. ! '. 
m"~.;que~na·.um enoda assembléa ler4l,o, 1'0&8 r i .0Sa;'SILnIlIA··DA MOTTA.': ~'O goveinoqua .. do· 
uma .Ie!lucçao destas, sem poder occorreflao"lie'i, querfmprovisl·bem.;;, : ,,-.; ": ';;',11.' .,.,!, ':,./:' 
ellu.h~noqU8 .dabiZ8suUas19.entre a rccei&a 8& d~1I- ;, O :'SIl.· VrSCJN'DB!'ooR';':' BJ\4ifcl(·(pri:'id«"t~··iii;-' 
~~a ~~~~ta::õad~r .t\~ha· um!, p~n~~men~,'~u '~; consfI",Ii):,.- N.~sÍla pópulao;Ao e8~'dl.s,e\~i~a~~.~i:; 
er~i(), p",iqu~.it.\le, o .mrma, tl eu, e8,oul,col~u~a!lo graDd.e~. ~litanClal; • ora" ql. ,co~gres.Ql\ d~, ~s,ta~l8t~:c~.r 
a Jurar em suas pala vras ; mas:o. ,legislador oeo. ,o ,teem esta belecido como regra a .im.ultaM'dll~e d~il 
acompa,Ílhou nes.e penl.mento, a disposiçãoda!ei ·drec~n.gea.m'lnto'de~.,tq.4~S, ,'1:8 'fPo~t~s"\~IStll. ,r~If~~ ,P?" 
v:jgeJlle,é,clara,.,exp,ime couse mui&8'.dlverlla,;.,. : e~a ~e.r,a·lo~~ ~:,~!~t~~·.np8_,::· , ... ;11,,: ",i~!' ~:\'." '!',: 
prova. está'em qU8.-.0 ·nobre, seDador: querendO ,alara ; Q .. Sa.SILYEII\A. .DA MOTTA.: - F.~. preeíeo(eaperal" 0I' 
exp.~imÍl' es:a~mente . O' feu. ,pensamento" ,adoptou' dia que todos'el&iverem61Íl CIISd. ,''', J (t ,,;. ;.:! .01: 
u'!Da, formula·.muilo d!flollenLe, .f\ .. de,terlD!no~ que'li . O Sft! VIÍ1j!Ol'(DBDO 'RIO Ba:~NC:) "( pre~ttllint."dOii 
POt.~Q&alem·.1! r.eduzlsse, .n.ão;Jáem: razao ,1Qve~.a'·con'fllho :-!O· dho éi'éspirrtiíoIlQi' m.llnão"6;.ér·~'! 
lDal'na,raziodareeta,·dal' dlftllrenças.dos' cambio ... Ulldeiro' .', ':"'.''''. ,"." ","" ",., '. c: !'. " •. , 
"$r.:presi<Jenle;,,pas508,respollder.onobre. sena· ,.,., .•....•. , . ,'.' ... '., :,.>1;".. ! '·".i,·, ";,.L::.,I 

d9r:pelo.Cllará.'que,.depoia de dirigir ao ministeri.o ; O ,Sa. ZAC4~AS: :,",.ISI!Il. dl~s~r~m. ,ã.,na:c~~~., .. , 
~\1if:8ailiterpellaçõe~, e de questi'·'8al·o, , até sllbrt> í. O SIl.' VISC01'fDB DO :RIO:BII.A1'fCO (-pre~illaft~·:t.Co. 
Plintos. de di, eito l.eallonico. quando não '88 "tratava hmselh./l): -O, ditoJé eS(liriluolO',;:e! dueme8IDo;ter' 
d,e "noQhuml.quelltio ,v.erte~~, deixou-nos. ·,parare,.. .agradado ,ao nobre mlDis&ro do Im pari!) ;' ·,in •• ;01 que'. 
c?lher-se á sua pro9Íncil! :';.e .eu ,mail ,aiDtQ a ,aUS80' eUe-disse {oi'coula' mui'nracioD.l. e (s;o'que 'selê !8m 
clad",nt,b,re liel!a~or. porque; eendo ·d~qlJelles: que todos' os decretoÍl:rel.tivolI:a e8~e ·ser.viço;:, . '," ,1'''' ~', 
C6nS,urarllm,o·mlnuteno ,00 seu .procedlmento lela- , Quan,i0 ·ee·trata:de recen.ealoento.,é preciso, .. -: 
tinmente· li questlo do eshdo servil. nem, ao men0S' colher lima époc, em . que.·a popullÍÇÍlo: 8sleja' mllis ' 
nos. dt?ixou bem .. spressasu~ opinlâó.1 eSI8:resl'~ito. ~xa IIm,seus:domjcilios. :porquanto. ~ab .. m.·.lOdos que~ ;" 
DlSlIe,.1lO8 que;a l0l!lava a ldé~', ,c,p1lal. ,do .proJeclo:segundo 08Ico~'umelleespeCles de 1I1dustJita de, cada , 
C~D). ~r&as rllstricçoel"com reserva' quanto a certas localidade, ha .qu'.dl·" tlo Bnno,em ,que'i1art>-' dei 'po
d!Spos!Ç~S nccesltor!as, mlls não nos,diss9 se ess.spuhÇão emigra: ou au.enta·se 'du.eu· domicilio.: ~ 
dllp08lÇGp;. Bcc8esOrla.l'da, proposta lhe desagradam : O Sa, CUl'lRÁ FU}UElaItDo': ':"':'ComlVno Pará.";'::!: 
porque IItlJam:p')uco,hberaes. o,!lI.porque concedam,' ", :,i .. , " .. !. "",:L', "1"'1,;',1.'." :. 
pouco IIos;;senhores dos. escravos. , •. ". : ,,:;0 SR.:lISCltl'lPB ,DO ,Rl(~, BaA!,!,Co f'Pr".",,,e!,.~do, co,.·_ 

'OSIl'.'·SILTIURA' DA. MOTTA': - Ha d~ ser p,ela pri~' ;8p~ta°~: tÍ\~:~'~~~~~:e!:~IJ~~ii:~~~I~~~Oqe:c::, 
metra 'razão .'. ' . " . !,: I. ,'. ' . " , '. • 'fi" .,r. .' ,. ,. " I,,:,. .....: ' ," ,.condlçlo s8:menclonou, para mOtlV,r,s8. a xaçao. 
;," S",~· ,VISCONDE no .. RIO. BRA.NCO (presidente ~o con- 'do dia em que se reconhectl que a população daquelle: 

"dh.o): .:.. Queria mais. liberaes? . ' paiz . lIe moslra. mais fixa nOI logares, de' sell do-
O S~'. SILVBIRA DA MOTTA: ; .... Sim. senhor" mic!lio.._.,. " ,'.': .. ' (.'.. .. I .... :. . 

. ".1 i ''': _,,': ::,,:.:.' . • • , , E: ne,cess~rlo, p,ou, p8ra f""m,lllar,um .Tesu.ameo, 
.0 51\. VI~CONOE :".0 RIo ,BR"Nco;(prell.\~"ntB, do con· 'to concer.PIlnl" La ,esta matado. collíl!&', muit"l in·, 

seU.,,): -O· Cacto:e..;que o /lobre S6Dadnr não enunciou {ormaçõo9,·:sobro;aqllellll época, numero dos reeen~· 
tOdo. o seu penillilnento. Q qlt~n lamento verd(ldeira~ seadoros, divisão dos districtos destes, 1\ dellpeza.~o:t 

. 

I 



-.7-

I I 

I 
I 
! ' 



,: :'\ 

·-8 -

meOU,le, ,então parac,.aquella, Ordem' um visitador, 1'1 por que mandaase em soccorro.deil'·nauCragIl8: 
eaiofla ruen&emenle. 'lIelo ·ministerio ·do Imperio, Lerei o "ftlcio que. o pr~ideote: daquella' !provincia 
pro,eulee A liquidação ilaa,contal; . que 'se acliaram dirigiu ao nobre·ministrodamarinha· em data,de ,15 
Da maior confusão •. commeltendo'ae elte trabalho 11. de Julhó~ (l.I). ',:~. :".. ',,' .: . . .. 0:' : .. ' 
empregados :ele confiança. :., " , ,,' . i' "; .. O vapor f·,i,·portanto; para oportode;San&a 'Ca.oh.~ 
::, Nio e pos~illel,que o :80verllo aocedaaoa votOI' do rina com' elae' .,·enino, :9 nio:levou' a força 'que.auppoz 

Dobre senador. J'88&.Jbelecl!ndo Ihl, COU8aa como ellas o nobre senador'. 'Relllmente serill iI primRir.o Vl'Z' 'que 
ee .~ba'/lm :a"te., que. tanto. póde, im'portar'a :reor- a ·marinha· se empreg/IBlle . em cenqui.&a' e~el&OI.t; :,; 
gaoi'8,çàu, da· Qr,:lem desde já. 4U· nelo .• ual"circum .. : ,O "relidenle,da: . provinda 'nDo:e.tli.fm]l8bbado 
stancias talvez não permlttam' quaisto se ,faça' O: em ,fazer Heger·este ou ·aquelle caodi!lato .. O.'nobrel 
goveroo não pódeproce,der p este,respeita,senão ~enadores,inf,rmem-seje"erÍlóque·.àfebre:elf!ltOl'IIl; 
de' accnrdo com o' poder 'espiritual; e o' poder .espi. -e'a m, reina, nl .. ·actúa· s6meote" de 'um 1"do."8'O&d. 
rhu~l Co1.o pt:imeiro .II.l'eoonbeoor q~e..~r.ii1ece.i8a tambem do outro; qlle.longe.de·moslr.r-8e o·pre.i~ 
~i~ :tpiJJa~ pro,'i!le"ci,8S; ,'~~' ~~, ,qu~ eÍlaa. .. i.nstitui~o. dente, da·' prorincia uma' a utori4t1de:: 'teaccioilliria, 
p!>sil:l'.8.~r re8~'\Uiad!l' .CO~tltUU,-se,O!l~, 811111 ,conih-, tolera que emp~gl'd08,'-d8 :~onfl;,rr9'li _ceDtlUrePlhOIl 
ç~es ·ordiD~r.la~; ·~lque,. o. Jlflbre sena 10.r, certo, de: seus· actos . pela Imprenss;, e: lIm" reunloes :: publica,; 
que. ogllverDo terA p~,e~te, quao~~. ~. 'lhe pou:-: que estl'jam trabalba ndo· 'e'm:favor dOI' ,candt"tos 
4ero",a"~8&e,respt'ho. . ',' '" .:. ." :~; . ,!ue mereCl'm SIl3 estimá ou aB i 'Ua8lgrllças';r ;;>, ~ 
T"at~ o Dob.re senador .de um ooot11cto de, íntlueu~ ".ntre os nomes.'do~··caDdidll'to"em 'favorÇtle quem 

ci!,s.~ohti~iui~ó· Pil!uhy com o juiz' de. ;~ireito'~a~m;:,' algulls desses,. rupcciona~ip.B: elt~9, t'J"l"~49; Dio 
pell.o. Se,undQ.o Dobre ·se~~dor.::e .. ell.l}ao ,tltnho,l'a; ·A acha o dO,candida~o a fluem 0,1 ~p.b~es, ,8.eo,a.d9~es 
ü'1)',]!ll'a pe~sl~de oUlrO"ID,olie.,o mat518tradoa,que aUudem. . '. . '.'. "', '01 .. ','A','.;'''' ''', 
eUeae refenu merece o. melbor conceIto. ..' " .... : Ora; eu creio'q1ie, 'sê ós. riíi"rê~'~n~~«;Iiel:-corlbe~ 

.'C)"SR •. P.ÁRA~~Gu,(:~A.poiado." . '. Otlm algulD fill~o ~~provincl:l de'SIl~ta\ ~~thaJiiD'", 
O Sa,.VlscoNDE DO RIO B, a. o\N"co.(pre8',d~R'teJ,o, c,on:~que·mereçll'sullel~lçao.e~ semdu~il,,!~! mais.:,de, 

um,'nãG pOdem',quererO pro.screver o 'Otda~~cra: quef.l:1 aelho):":"'Mas'devo dizerao'oobre'senador'que ogo se tem·referido.· .. ,,'.' " : .,:. "';'" ", ... ",'}'" 
verno foi informado pelopresiderite ilaprovinda' de '. . .. ,," .. :"'! ·""ol·"" ,,:, 
que eSBe" magislràdo, quaesquerq,ie' sejll 10 a8 ca uSlla: , . O Sa. Zo\C" RIAS :~Certa",ente aã,o,.. , ,'1 , . ::<:" : n 
tiDhll'excitadoéontra si'a'lgúma animosiJade: O'go ·'''O:Sa. VISCOl{DB DO 'RIo' BR:o\l{co:· :(prétidtWH.'de 
verno fe~ as ieco~iDenc:lações qu!, ca.bianii!'~sÚacon8elho ) ~'-:, Por 'conseq~encia,.ponhamoll 81'COU~. 
prudencla ;·reoommendoli.ao·pre8Idente que·évILas,s.. clJmo.ellltS'devern flcllrrnao se'prt<teada'que a'aaton
qualquer excessÓ' co'ntta esse málJistraito. Cúmpre ,tade' so t' ,rneinslruml'DtO 'de raeção·,emit.norJdeÃe: 
lainbem queol'i1migós deste apret~lpm os 'fIctos que :011 d/lqu~lle .. Não hB'muita'força em'San'&a'Galhariaa;: 
teem 'dado' causa. 6quella aniàí08ilt.,-.dA~' 'e por 5U.. o gover 00 'dp.u ordem:p'ra 'a retira.da' do 'unioo ba~.' 
patte concorra~ para' que' 'eIle! ·~ID.âà 'qu~ndo Dá,,' Ihão' que 'aULse 'achava em etllado lrícompl~to. o 'b .... ' 
!'eja co!D ~a2.ão'accu8 .. do de par&idarlC? eVite. as, a.p· 1 .talhão 180, O pequeno destacam~llto, enV'l.cto ·4'00-', 
pa~eoC1as' que' possam' tel-o ·wrna.dlJ s~spelto aos. ma roa de S:: (rrancisco;1i 'fo~' po~qu!," ~Ó' dell'rado, ide 
Olbo.''daquell~s !' quem deve !ldmiOl~tr8fJ.ust~ça.., 'poli,.ia .. quo não é de :Certofayer'it.el.á'c'lndtdatura o~8: 

O' ·facto do ,lho: Gi'andtldo Norte" r,ela.l1 ,oao l Ul.~ . qu':l fanQu 'C)'nobresenad. '1', requiaito .. torC}8 vnio 86· 
de direU&.Ft'aocebDo~ nio'c~egou'l1n~r-ai:) con~~cl- 'ao presidente.'da: prov'lfÍcia';' 'como 8O':eo~maDdaOle: 
m8nto dorgo,eroo ; . toma~o.·n'?t~.d~. 'I"ro.rmação ~do; ;sup8'l'ior;~ aUegando' qllo:cA"pol;lulaçiOi .~&a"aamea"·' 
nobre .enaãór ; ,o go!.e~no ~",rá 'as reco~~e~4!lç~e8 'çada de um.a :inlJllsjH..cj~'iod,'os,' ,Aquell~"comarca;se' 
coo'feol.eotes' ao ,p~~lIileDle daque~laprovlo.~a. '.' :acbna" tàm'J)~~ 't>Iil'·clrcumst/lncias· 9ue: 'toro ... alll" 
:.Vol&ii~atnda. 8. "Ex; á. eleiçàdde" Sa.nta .. q!!tha. nêces8aria.: a' 'presença ,do' chefe ': do'pollcla;, 'o,.,.rO"'< 

rl.a;N.ao ha ~or ora dIa 'ml1r~d~ para 'e,ss!l:ell'lça~; motor' 'nomeado'; para '.IFcomarca'J:nloJpOde"omar" 
I1l8SVf'Jo, 'que eUa merece ,partl~ular' 'C~'id.do' aO·poss",;f •• ram' lhe' t<IFtaurados/dous' procellJOs."IE.te.:~ 
nQt,re sellad(lr, pelo Ceará .. A , oull~r;o, n0l;»re aenador. factus. que devill m cbama r l' a tteuçiio ,dá' prl~i .... " 
~rece quo se tra~a de uma conqul.sta eleltoral,.nu!,ca: autoridade 'da pro,io'Cia,'l!1l1tiflcam. a: 'p~.ença -do 
vista I~O .• , ImPIl~lo. ;}'<lr.ça.1! ,de: ,h~hll., "ca!lbo~elra, cheCede po1i~itt;Daquelles;loIlIlfI'S~' I'.' :' ,,,; ," .' 0", 
u~. mOVImento, belhoo .e~p.alltoso .. de, q~e: oaoha : Tornou o Dobre senador a Callarno:f~cto:do'l'ata·;.' 
eltern,p,lo~. :10' . : .....:' .... ilho Ado'pho,qll~jáooutrodiafoitambem'oblecto 

. Senhores, .eu.já disse .• qui em outra oçcasilto que d~ 11m discurs" na· ~amlira. d,':ls' def'lIt1dos •. J1l'oo~n- .. 
o governooão 'inteuem na .. leição de Santa Catha· c18do p0r um dos dlgno~ representantf's ·da 'proVln
rina, ,e. ,em .nenhum .caso poderia. autorisar abusos, 'cia ,de ~~'Dta CO" th8r1D~. ~~" 'Prpsi lente,' estR" facto', 
como os que presumiu o nobre senador S.Ex. fallou ~sta ~UJelIO' ao poder Judlclano; ·Re os nobres SODa-' 
nos de .uma, canhoneir/l, quetioha ido para aQuell, dores lerf'm IIS folhas de' Santa Cathar~na .(~ el! ~tellho': 
porto com uma força de 10 praças. Esta canho- aqui um~) VArão que !'.e r,'zf>m elogIOS ao !Sr. ~oelhO' 
noirll (oi requisita1a pelo· presidente para o !wrv.ço Cinlrl, chefe depohcill. ··pelo~eu procedlmenlo 
de'soccorros nas barras e liuoral da provincia, f' nesle negocio. ·Trate-se. ·Fe unrlo alsuns, de 'um' 
não levc;u :oenllo .a tripol6ção que Ihecorresponde. caso de bar.taria e de contrabando . .o .vapor que IIlIi.existi>. e que era destinadO no O p~tacho Adolpho, que·traz,il um c3rregamento" 
mesOl,olmisler. Coi,retirlldo;ba pOUIlO. deu se um de Cllrne secca, com destino a Bahia,arritiou,ao . 
naijfragio 0,11' autoridade da provIDcia não teve um porto !le Santa Cath"rinll, allegando o m.~he'ql1e' 

. ..... .. ,',' • ...... .~. i:J\t", •• '.,. . '.~:I ~':.:"' ,.l' "-1', .... 
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. o ·que· ha a 
paquows. _NI"o . r:es1wndo 

pl'rgunta, ·porq.ue já 11 nobre 
ll!en&e que .ha _v~por P·lrll "O 

· .. , · · _ nobre .m)nls&r~ da ilgrlcúÍtariJ j6 
,. .. :·:teve ocQaslão · licar na outra· ()amara lqtdU':' 

· que· os nobres senadores conhecem, que a compA· 
.. ·, nbb · rilo apresaotou oa vapores: necoaaarioa par« o 
· servfÇ·1 ela nossa DiJVeiaçà,o costeira d13n&ro do ·prasc l·sltru•idlll 

·ea&fpqlado. Co'lcedeu·se-the prorogaçãõ de praso, 
·•qeest4 a expirar, e·oa.vapores aind11 não lppue
ceram: Hada .notici.1', · por •un agente estran~eir,1 
dfr~~ de to.Ja: a confiança; de que ~~ _v• pores enc•Jm 

,.men!bdos so :tcbavam tJIII constriJC':IIO, e que 
' d_e opLfmaa qualidades; mas o facto é q!Je o IOIJuraao 
· · praso está a expirar, e os v_p IIOJ'91 não a ppuecem. 
. . O nob;e muds&ro da agricultura fá se diririu 
ao Npre•en&aote da coriapar.hia, e o governo. ba de 
&o~;r, depoia·de beru areriguados os la,;&oa, 11 de" 

· -Iiberaçlo · qrie lhe parecer maia acertada. Os no
brea·:s!_!tJadflnts ~omprebeaJem a· dimculctade- deste 
111gocfo: in&imou-ae i outra companhia que, seus 
·~rdçoa dev:lam cessar: contratoq-se com uma nova 
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1010, nlo .sa&á isenta de conÚ.geneias graves. A propol'lI remeuida da camara do. de~utado., hana 
medida, por IDllis .relizel que leJamos na lua apre'l4,paHado a laora do expedi.nte. c e Mila"ia o nobre 
.ntaçlo e durante os dehatas dll cllmarae 'por me· l- lecre .. tarlo .• " .... ,coD.ul~r a.pNlOl'l. Deie. do 1'Id- . 

_'lborque seja.' lua sltscução pelu autoridades meato,-abriuimmedfa1llllUlnt8 ._clei. que delJa 
loca.s. h. de trazer algulD abalo e prejuizo aós no.sos· tratava; leu-o, e re~II"II' que to .... DOmeada uma ' 
estabele~mentos .,ricolas. ° credito ha de elcas:' cOlDmis~oeipecialllto re"ela que 18· proeura" •. 
saar mais para a industrlll agricol. ao me.mo tempo desde então .le,,~r de Y8ne1d., .. d.; .... lto. com toda 
que I produc.çlo tlllvez dimlaua. Sendo ji atUictiva' a p!,essa. a dl.eulIlo destapropo.tá; ':: " 
a situaçlo do :commerciOo e d. layoura, a medida No aelulnte dia' a,.oa •• comml'alio tinha lido 
ago1'a irIa ".ugmen.tar 'a atUlcçlq ,a~;~"~cto. • . nomeada.p.p.receu~nco.tlnente esseparecerde~u-

. E conclUIU S. Ex. (IJ.) ,'. . - , .c.s Iinhal., que precede aouapre.1O da proPOlta,t 
« J.ul,o, portant\); qlle õgovernoimperial deve' Ora, eu recoido·m .. ;;que~ào .ano.~I .. do tr.tIlD

pre'p.rlr o seu projecto p.ra le".l-o a etreito logo do~, da lei d. l'M'rutameato,' q...,tlãha ido á COlO
que a .ituação moral e flnaaceir. do paiz Dão apre- misllão'de madiif ••• guerra. O.' nobre-senador pelo 
sente tão desfnoraYel aspecto... Rio de Janeiro, .impuSoou.ltameote o parecer de ... 

E' ÍlDpossivel alsignar pari i~lo um limite ml- commissio, porqlle' ·810.·.ta .... conform8 .• 0 . reli-
them.Uco. » '.' '.~ _. meoto, fito iÍ. po~ue. ;n1o expunha ~. mo'l"ol ._ 

Eram. Sr. ·pl'8sidente.estes as opinioes dO.hon- .levlyam a comml.llo • 4Ilr:a .ua appro ... çlo ao 
rado miliistro~ Esperava eu que S. Ex. Dão tratasse. l'roJecto. D~O indicn •. a. ,emenda. de" ~ue. . eue 
deata 8ssumpto emqUlnto não tive8s11 tomado as pro- mesmo pro)ecto carec~ •• EmcoliaeqlleDcla di.too 
'fideDciss que juJsava necessuiÍls ~m tal caso, como' nobre!ens,dor,'a' quem 'me reBro .m.ndou '.me.a um 
a de,eoDlllJtara boavoDI,ade dlls 'l~terouados ,nesta requerlL1lento:'~ pllr4 que ·opr.oJ~.:to-vQUa •• ede uovo 
quelt!o, para que a .eltecuçio da le~ I não produzisse á me.ma COII~I~i.slo,.fllII de que e\I .. ' d.'·conformi
os gra"el'Jnc~pvenie"te •. q~e.S. I':xd).revta. ~en. dad~. com ,o ~gimento, 'apresentasse leu p.re~r 
sando ne.&Ií:I)Ar~e COID. S.~Elt •• nlo: podJ.« eu . delur motl"ad~. AS!llIJnarAIft, .eue n.qu~r!m ... &o o nobre 
de ficar 'lorprendHo, e .de .eparilr~me- de S. Elt. senador pelo PlllUhr, que é hOleum do.m.mbros 
desele que.el:e.ié.'ataítda.das. 'opilil6,iI.l.que profes· . dll cómmisllã'o especill, e o.Dotire .e'ldor o Sr •. Si
.. va ::Da.ilU.8.'lIa.'ópoc.a. e .:a. 'cu.lor.e .. s'per.t04 ·OUDC .. 1I n'~ ninbú •. FOi. o .. mesmo reque.rlm.en. to apoiado pello 
mini.aterio', de,,:-l6:de: JulllO a ~q!le. ~rlelicl!~oe. se' . no.!'~e senador· pela Bahi., que 'hoJe r~mpeu I' dia.-
m.nlfestoude maneira.dlversa. . .'... .. cussao. . ' . . ,:,' 

Quando S.E:r;.,cbll':l'adO. 'do. Rio,~ Prata. pelo . Ora, achando·se ;~mcircumstaDciasmuUólupe~ 
nobro ex.presidente do, eonlelho· do,mhl1sterio de 29 rlores ests proposta do govemo" e ssadotão delpro;. 
de S~te~bro. do anno. (lals.do, ,.se dirigiu ~ receber yido do' razões.o plre~er da commia.sio espeCial.: 
as ordens do eleitor.·dolminiltrosaBm de' conhecer Julgo qll8 poden,ter,logar um .. requeruaento'eeme
'qual oproce'dimenfõ ·etue n.quella' occasilo devil lhanta ílqueIle do nobre. l,eua!iorpel0 Rio de Janeiro, 
tar"pare. c. que :,Ie 'achou' UQl ... pouco. engaD . .-10 no a8m de .que volve.sse á ml .• m. •. commissi. o a pr.opo.ta 
acolhimeDto que lhe'patecia deverem ter'ol leus e Cosse mais extensamentemotivldo o parecer.' 
oll'el'8ciiDelitos;Voltaado da 'eoDrereilcia' que"então Osuni.c08 sucQlntol' moü"os que oparscerd. il· 
tivera logar •. procurou .S. Ex.laber'qual'leria a, lustre eommissão contém alo: 1-. que esta propolta 
minha opinião e de.outrOI .miK98 áVista do aeolhi- foi amplamentedieclitida:"a:eamar.do.,depul.dOl; 
mento que lhe tlnba sido leito. Fjz então o lIue pude 2-, !{ue a .medida é tlourgente: que precisa, . aer . tm· 
'para an1m.I·0 'na'conseeunlodo Om a q~e eUe se. :medlat.amenta app'ro" •. dapelolea.do.,.Qu.ntoao 
tinh. proposto em "irtude do' chamado donobro'lo lDotlvo chamarei ainda em' mfU, Ipoio '0 nobre 
ex-presidente do conlelllo de 29 de Setembro;' de, senador pelo Rio de'Janeiro e a. eXCellentes rllzõel ~ 
darei-lhe que ·Ihe não faltaria com . o meu fraco; que deu oannoplls.do :DO caiO, que: j4·referi, E 
apoio á 8ua administração; Dl0 deixando, porém. de devo dizer que, nelse ~a.o adiícUSlào, havida 'na· 
resernr a minha inteira liberd.4e a respeito, prin-. camara dos deputados tlnbalido li m.11 ampla POI
eipalmenla da questão de 'que agora se trata. siveI; pelo .contrario, 'DII ques&lo de 'que· .e, trata, 

O honrado mlnis~rocoliliecia lIuaI era o meu pen- posto:que no' art, 1· da propo.tIl.J.U •••• m.·.'àlguDS 
samento a respeito desta materiar nlo podia, po1'- distinctos oradores da oppoliçlo. com tudo' am.teria ' 
tanto, esperar por manejra alguma que eu as dei. não foi eltcarada por toda ... 1).Uas '.ces.sendo que' 
xasse ~ra II:braçar as que appareceram repe~lioa- os\outros' artigos. quaei que . não ,Coram discutidos 
m.ente, depOIS que S. Ex. se pOz á testa do ga.blnete ou o foram muito perCunctorlamente~ . ., 
de "1 de Mar-ço. '.' . .'. . . ". Diversos syltamas lobre a aboliçlo da elcrau
. Eis-aqui, Sr. presidente, eltplicadá até certo ponto tura existem; . e só loi ex.minado o system. da pro
a razão da, divergencia em 'que me acho com o hon· posta, isto mesmo com a reltrieçlo,qlle eu Já diae. 
rado ministro presidente 'do consel·bo ácercll' do aponas por alguns dus oradores n!l verdade, dlstinctos 
objecto de que nos oceupamos. ' '. da camara, dOI deputados, mas sendo eocerrado o 

Posto isso, não devo deb.r de unir. minhas Cra· debate no fi.!llde poucas lessões. -Os outro~ systemas 
cas vozes IÍs do honrado sen/ldor peJa Bahià, que forRm inteiramente pORtos d'-parte; apenas·a com
hojorompeu esta discussão para não sppro"ar a missão. que o nobre senador pela Bahia chamou com
maneira porque a iIlustre corilmisslo especlaLdes- rnissãopharol. discutiu ligetrllmente al(ltl1ns delles. 
empenhou o 'mand ... to para quo foi eleita. Quando O que cumpria, pois, á iIlustre com missão especial 
em ~ma das sossões passadas chegou ao sonado esta do seU:l do, logo que a materia foi sujeita ao seu co-
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all~to. f .cc".-.~~lh!!,-. ;)l~'-id.ai _,~~~~~~~ :~~o· pel~ ~~niofpio' aeutro, ~·Sr.· Fetreira,-VJali~{ ·. 
•. . . "*. . .. ~a •. ·.-.--~·íiâ···~S." . .;t~ .. · ... ·as._~. ' ~.·. flces_ i_·pe ... !iàr ·fm.·p· l~!!'a_a.d& elle da · camara .. ·o 'f••_ or _de:.,_ •fua41a_ -· > '): -· ••·~~~·~; 1 1··:~~·-:i«Hallia~··,~•ill:po~ ·alentar. • · ml'ftdar 4 ... ia,) re•poade~am•l .. <~· · 
d~~.Ml',lmlfJ, - .. e:p~·.coiiiiiDI~·-~~ o eacerramemo r·. 0\lada .oa"·•; com •• -qaae.: 
'· roP,éllll_ ... _.:.dô..p«Mt ... _.·_..,.._··. _flfô_ .:e':·•. a::emead_ail'tl• .~-~ · __ maJto·•. e_·pare. ce_m,a• ·q.ue:teliho .. dem_aada.r·i·m•_. 
mafà:*!il·:~ep~&adof/,01& i'e-o ~-a: da ·_propo~ta:.•~ foram alli olrerecidas e nem· ao. mea01 ·de ~-P-Dl'. 
n~a~o;· -~~.-:·_--~o.-:.JNt~.-~.'·• .... ~~a~a~-.-~· _;fa!Ql.~~aadal.l. -~todari•··- •U•f~Ri~q .. e~l••- ~ 8m _...: 
se ~•:•• ·pGIICJIII'~llft'P~. ·de:qp!t ooas&a ()'P.I~~~- .do projM!&O~·.·:laato quaat11 .. ~- ~esmi),:P.~Jec~, leaL.· 

A. :outra rado'ullà 'ife · Mr'.a · ~teifa··ur~nte alo coatudl) ap...a~n~.~~ .. •'P~• .. doa 11'•'!'•~ Jac.oa,e-. 
11&6 IIIIÍmO !JPlfctda .. J'o~ Mri ur1eate ·seme• 'llfitates·delte; de· ííWlelra que' se folfelll·eumiaa• 
Jlia.a• q..e.llo'-111rl'~nfe: porque· fol',faiQiada 4 .. ; creio que aio deJnriam'di!i Hl'acl!)lt&adi•pela. -
Jll_ lo __ :P.._.~·f.'Se_ ri·~.· _·••.·;.~~-· •'feilc1t'•'•eri_ta_r' ·a•bre Jlla_l.oila_ .:da. cena._ ia_ .do•d~ .... _taddJ. .. pofj:~e 
~~~ :'ôa :_,.fé,.a~: .~·'11oiN'i'r: .. ·ent' :sauo.Mu·pnaoipal'.:O• ,uUDIIIfi'. -.;toa-.. da .escra•.·. 
~a'ap&a~o· ·:..-·.tiáf.:•JtãJidb t ·<:~; ooatíàllao YkiiO, ·as éme11du .· .. coa-afaradiiM'rtaal&ado .... , · 
lilo'wdlpOú dfzeMiot·~ ífi'' :~ate':' a' dt'é .. :mgir. deiJ*I'.do· E•&aclo;.lle.at:·..:•t:•• ,ftll .. tu••- r I . 

aio del&a·matetfl·;.;"'"''; .. '' ·'·' •·.·~>·.:•:- ·.•·;J . .. ;; •. -·"·' '.'' '' ~-das eras~e~.UYrel_ com:.•• ·.ejOrá••J.·'e a 'c«Jalil· · · 
· . .P.J• ·aalaba parte·penlo·P_ ~ .. 1 approvaçlo u .mé-_. l'ÍII~a. tn _.o~_-_r.&_.urtiaçl __ - !» ,_._ .. ~'_: .dlk.: l·p. IJ_~•. •.·'.'; t_if:'-..O:r.ia_ ·. ·., · 
dada se-:i uma pro~çao·d•..-.acre:reaCçlo~ e·&aiY~ ~te dt~Y:e · ~zf•&l~\ .n~·-~:"~"'l.cJ·~~ .·Eilh'e'- .. · 
de de..PloraYel• .coal8fl_uencla•. . · ·· · . · .. · · · . · · · _. · &l'nto, ·como disse, ap~18a&adü 11 emenda•, ·se~ · 

O Sa. n•c:o•o• .Do.Rro .Uuwco (pren.,.U tio eot~- delJas se fazer o menor ~bedal.o;a 'dfi.CIWio;:fol tm:-
Hl#tc) :-Venha a 'de•ons&raçio ....... ·· · · · · · mediatamente encerrada, e •·· proJIOI&'. PIIH.!I~P9r 

O Sa. aulo .D& MullJTIB4:""Par•c•me· ~ no ena D1anelr~r. . :' · .. , .· ·; . ;:: ... ,:·'~·o:' :. · 
es&ado preú8te Ül COUIIIS, quúdo maâif81taÇllelde Por J_uo dilO q. U8. quaalf_. o;._í tJa. _ODclllw:··· : ... _ .•... ·;p_·.·re• -~ . 
cllsiM importantes, cumo·aJavoiU'a, • o· comãa8rcfo .tendo ~trerecer, ~-à• ou~ras:qae:to.~m·:apHM~~dai' . 
tem ap..-recldo, aio .é·· JIP.UbeJ, aio . IS prudente por bof!rados J.Dem.bro(Jl.e•ta- ~··•-~·~~~reaa:~apôia~\ · 
querer. feebar.eua Yalvul~t da opfafio publica, ·tm~ das, e·taYere~. ·. a~sum~ ilf~. ~~~~ •. _m_ .... pa. re __ . .,.a_ -•_•.'*' o 
~ado.aubi&amente uma medida que tlíe ,. aatlpa- aeaa~n obraria ÇOIQ.~rudeaç!a se. rem'~'~•;:fodal!. 
ibica.r · · . .. · . , . ella~com a.prop~&a~ li;-m8111fa.,Uiuacr,e.com~._o; 

. Entendo mesm~ qu., se condm · ouv1r e atteader ou • q_ua1~_er outra, que, e·~~~~'~:.·a.IQ~J~te·a 

.. ;u!0~,s de~:f.1~;::Ing;a~'J:1f:S::~:~~: ..... •r:m~ m~e;~~jec&O' .como·;..; :~'otaa·:·roi ::~iio;~~i:~ •·· ·. 
· tiem mlhlifestar-110 como fizeram as mil• prozimas. juitiça pel11 honra_ . do ·.sea11der_ pela :aa·bflt q~e mos·, 

· A. urpncia, porém (que me pllf'ece ser a ela illu•tre troa os graves ·tncoaveafepUlí -:que': .étUe .·euce'"'; 
commillio), é cerrar a• portas a ~alquer maaifes· Eu tambem ·quando m~ toear.a·ye&-prociararel '"r 
taçio, que ainda poso apparecer! Em &alctso alei, H acompanho o nobre senador a~ demonl&raçlo' _de . 
em que far Cransr~rmada a P._ ropolta,·eacoatrar4 em .outros muitos de. feito .. •• f(ue_ .. el.l~ .. '. poato_. u.· •. _._d_e_, qu_.e .. o. · 
sua ezecuçlo mu1ta aa&ipa&hia, m __ u. i&a diftlcu.lda_ de, projecto • acba .faquiaad_,o.· .. , ·- .··.""C:. · " .. ;' •. · ::. ·.·~,·:--., . · 
• aão produzirá o• efref&OI que 01/leUIJ nobres de- Desde ji declaro CC;J• um dos maióres defehos, · 
fensores e~ram quo della·n•uUem •.. '.. . . que es~_proposta, eacerra~_o da-~.incol!_s.&i~~oQa- .. 

Nio mandarei, eatre&aato, acol'a, como ·fez· o llclade. , . .. . .. :· . . . •.... · .. ,.;; . . .. _ . . 
nobre •eaador pelo Rio de Ja8etró· o aaao panado, o SR. vrsc:oNo• no. Rro ·aul.'fco ~r~•lde;,. do oof. •. 
um requerimea_ te' para ~ volte ... · A illustre .·com_· 11Jh11l: -Nisso o hoàrado _aeaa_do_ ·r pttl• Sabia aio 
Jllllllio a propo1ta ·que " df8r.u~; aguardarei occa· 81t4 ele aecordo; . · .· · . . • ~·· ·. : . . . · . , 
silo opport.una 1'8ra fazer outro, cujo;_assumRto Hrll · · · · · . · .- • . 
aaalop a es1e. Tenho de mandar 11 !~)ela ãJrumas · O~· B41l1o n• MuarTIB.t:-DJgo mesMo, Sr. pre-
emeadas ao prolecto, ·•_·d_ esejo que ellaa.sejam ezii- sidea&e, que me pareoe.ill.egUima a.eamara acl,ual . 
minada• e poaaeradas pela illiaatre commfulo. ~os Sra. deputados para· tomar coalaeclmeaco desta , , . · 
Peaio que o correr 4a dfscussio· aio hasta para que materfa, . f! al'!da mal• facompeteate o governo em · 
em a11umpto delfâ natureza 18 pona formar julzo tomar a IDlcfataya do eeiQelban&e.ques&io. Nio des
aeprCP' sotire o Qlerecfalento e alcance du emendaa ea,olvo agora esta tbeae, porque a bora eslll a da- . 
que 1e otrere.cerem; ". . · · d!r, e ~pito, o meu Jlm, tomando agora a palavra, 

E11 linba,· ·sr. presidente~ de impugliar as medi· nao fo1 sena o impedir que a diseusllio ~o•se encer-
.,.. das deste projecte, como j4 iniliquei; nio o desejara, rada. . . · . . : · . . 

porém, fazer boje porque a hora eatd muito adian- Eu penso Sr. P.Nsiden&e que a medida do aoslo 
tacla. Pretendo só cllzer alguma cousa para que se regimen·to determfiaaado que IJUaado se discutirem · 
nioeacerrea dlscu11io da materla. Sei que exJStem, propostas do Róverno,. seJo!!m as sessões de cinco 
além das emendas que hei de fazer, outras assás im- horas, não se póde tomllr em .sentido ta.o lato, como 
por&aates; aa calDara dos .deputados o illustrado V. Ex. o tom posto em pra.tica. . . 
Sr. Perdigão Malheiro apresentou á pr11p11sta uma ·Eu. entendo ~ue a· disposição do regimento sobre 
serie de emendas que alio Coram examfnadas senlio as sesaões de cmco horas só se referem ás proJ>ostas 
pelo nobre ministro da agricultura e tão passageira- dll governo relativas 4 lei de orçamente, ou i.fe fi-
mente ou de leve, que não se póde dizer que S. Ex. x~ção de forças de mar e terr11. . . 

- formasso sobro ellas um juizo seguro. Outras emen- Se estou em erro.·o se a disposição do regimento 
das deviam ser apresentadas pelo illustre depu- não póde ter QUira interpretação senão ~ que V. Ex. 
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BLII:IIBIII'TO 881lVU. • 

Mâ~ef•·•• QJDa~meracÍá.~ub•&i&u&ivi dn• artl.. • O• maiore• in&ere•lel do paiz es:ipm _que .e ·axe 
l•.ea! do,pi-ojeeto.;,_é • ~egu~d-, raião pola 1 qual eu • regra em que 18 tem de vber. _. 
j•IIO: de,er .. &uiJiar:,pu&s _na d~ICUIIio, porque aia<Ja Eu, Sr. "relidea&!1 nlo encaro 01t1 qua•tlo •.6· 
me.-o que,.~(J.,&~V:NIB,. olfa~,C.i,do 9114 emenda, 8U manle relo lado r&hiJIOIO, hum11Di&ariO 9 dtt' direito 
procurariA _ eDII;'ICJar-mt~ ... o _expander o_ . meu velo r .. cioaa , porque p6de aer encarado; julgo que ulô · 
loba:e· ,_o_ 111umpf1l, .. po1s ea&eado q118 eate é :de ~~- é est.1 a ao11a uaica miado. · · . · · 

· im~r&aiJcia,.eJaterussa. tio graacfemeate ao Raiz, Legilladurel, repreaera&an&el da. aaçio, alo pode-:-
q~,&haha .• Qb,jii~Çio, · cnilió .~eprf!lea&a_ n&e dell~;·de mo• •ar levados, c .. g, ·a unioamenle, por PSIOI prfa..: · 
maraifota&ar ms&Uo. ;Claramea&e o meu. peasamen&o a_ •'!Pi.ol, ~i_ada 1111e ,aant(í!J; J&il &a~bãm .outra a· ~adi· 
reepeilo, ''· .,;_..,, , , ..... , . . ,. , . ,, QOel ~e gravillima impor&aJ!Ci~-a.que a&&e~der, t~_D;-

-Como y ~ ·Es~·"•· ,0 aenado &eri·o cvisw da emenda di~l ·que terno• ~ ·:rigoroiO dev,er de alo ucifflc.tr. 
_ _, lo d •- ,_ fd~- d , U'sovernoi Sr. prelldeace, &ambem comprehendeu 

que·· Oft'e...,..lo ea-:a aou.om·aa a•oppoa..,:• _: 8 que a IOIU~O da qs&eltiO deYiiiObordiDif·H a e1&a1' 
aboliólo"da'etcraviclio, ~ls'pro_ ponho que deo&ro:de poa!lerl~. · · . - . . .. 
ulll pfiiiOi(qae: alo é muf:loap, a·eacrarictão delllp•• : :Tal é o peaNmea&o qué traa1lu~ ~.a aua prODOI&a; 
~~:do ~~~:b,~•-~18~·· - .- ' _," · . ·.. ... . se elle enteadea~e reaolver ,a ·quea&lo a6mea&a · 

Em·· coa~equeacia; · deve· ·o aeaado · preaumir que· por prf~Jcipio• aba&ratoa, aem colllfderaglo ao ~&ado. 
a~P..~•N,Jev~"~·~· f1U~.18 avea&a118~1&a que1&1o, e la&erell8 do pab:, alo faria a propol&a,que dftcu· 
e.o P.ocle'r.exepu&lvo·,&ro~elle 4s eamarua au': pro- &lmo1. · ... . . · · ., · .. 
po.-.~.~~~,_ ,o,-aliUIDpto. ; . ": . . .. , : Com eft'eito~ aós .nlo el&aiDIJ! _aqula~alld~ ~ra 

. Nqaea qra~&hl~ei com a eacravlcli~, e __ es&fmarts· clfscu&ir como em uma ·acadeaua;, óu'.Srmo•'l•tacloa 
DiíaJ~.quería: la'áú ~mp_o _, &lvea~ &ra&ad~ ~OIIJiefos, . uair.iriJeate pelo impu!ao de a0.10a' corapa. · . 
de-ex&lalllil-a. )~lo .julro· &amb8m ~~ posaa _late~ . · ~~- a..r.arlo do Ea&ado, e lli_o oa sen&fme~Col, que 
re~r. e, que,.al!), ~~~~e cre aer rulao1a a coaciau.~ ~ncfP-~Imaa&e ao• deve pijr. . · . · : · •· .. 
det;U .. _f~íl~lloeiace,cndce,ca _deaa fn•tl&ul o; . :.la Clrcuma&aaciu do paiz·.e .eu11 sravea fateras
a~dlil- pediO .tiie e. ra.· &em~. de _se. era &ar de la, •~ .. devem .er muito con1ideradol sempre, e con• 
quádo ·meaoa.i,' ,p.-ra .18. pJ'feallr o· paiz _e_ lazer 111lllldos.. · ·. · 
daapparec:er ~ _luMol ~m qae 81N espad'l pendente Direi &amb~m, Sr. presiden&e !'08' qlie DOI ]em-. 
&ruÜI a &odoa oa espiritos ,e_ Ja&ere1aes que podram brala'o concea&o do mundo e~vÍllsado, que meno• 
ser a6'eclldos ~la sua so.qçlo.- . · pe~o do que &em .para ·mim nes&a que~&io o1 tanros 

Julgo, por&.Ía&o, que bem procetlcu 0 governo pr•aclpio~ a que Jli ma releri, da rei_JgJio,. da moral 
oft'eracea.10 ao corpo Jegillativo occalião de pronun· e do '!'•reJt·J natural. dou eu a cunaader .. çao do d,!B• 
ciar-N ~bre 0 ob'ee&o.,: . . conCftUO que mere~mo1, aos ul!-ao• de ou~raa uaç~· a 

_ • _ J_ . por terwoa eatre nõs a e•cravidao; é de certo mu1tu 
· llaa,; Sr. preifdeoce, aiao:la quando em &empoa an ~p •tecivet gozar do bom coaceito de civili•llrf.o 

&eriorea.eu podeae eoceurter que essa 11o!u-2io podia entre as Dações; m~>s se por &al motivo a1nna o Õào 
sem·maJor·detrimeo&o soft'rer ilemora; boJe .. em vish 1emos complew, devo ~ervir nos de linitivo a esse 
do·que 1e fe~ 01cripto, do que se tem pu~hrad~. do pezar a lembrança do q•.e as D~>ções nrail civili~ad•S 
que se ~em di•cutido, penso que aio convem ad1al-a do mundo, mantiveram lltéha pouco a escr11vidão nos 
por mutto &empo. _ . seus domínios; e 11 Iaglalerra, 111111 das m'is adian· 

.-
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tadds, foi pi·ecisameote aquella q11e, não levada por Cnmpre-oos .boje fazer desapparecer eaaa inati
llm espírito religioso de Bblnr da morte os africauos t11ição, não aó porque ella em ai é vicioaa, COIDO 
c .. ptivos nas g11erras nos seus paizes, maa sómente tambem não permitte um prosreeao e eul(randecl· 
por espírito de lucro mercantil, encar~o~ou~ae por manto como devemos dellt'jar no l11naro e pod11remo• 
m11it1> tempo de o fuer odioso trafico de àfricano·s. •Jbter~\,maa )::lfll(pre fdzel a desappareet<r de modo 
chegando esse espírito mercantil a ponto1 dtt pr4Cilrar que <,Dllt~aeS 'fá..lambPm preju ticar e arruinar esses 
o governo daqu~lla nação obter privil .. gio dü fazer ~~Jtnl1ü&interes1cscreado~á sombra ~ella (AputG,..ot). 
esse trullco, como com t!ft'tlito obteve, em relHçilo ao E eltfl um ponto de par&Ida; é 11m 1n~trumeot · que 
f~rnecimento de: escravo.a~~ra~as~c.oJoniaa da ~,.,s · :ni!·1~iJeV\).~~~·rfl('r' .pvt ~QD,n,l(o~~ ~a!o fc~zer 
panha, pelo tratado de l~aBBiet&ta • a eate ponto nós parar a vilia' e ídonióento iiai'Jtaitrhrl. · · 
não chegamos 11 ' · Sobre tudo, senhores, cumpre que &e olo .. lance o 

. . · ·. · . . . .· . estigma contr!4 ·•9uJ)lles que possuem escravos , o Sa. visc;_oNoR _uo R•o ~RAN~ (pr.ts.•lt-mt•~:to~e""-· . porquet"qué'cúl'pa •teem ellea diato, 
selho ) • - Essas 1déas estao mu1to mudadas. 0 S z A · d · é é 

C 
· . . • . a. ACA RIAs :- pota o : 1ato que ser pro· 

O Sa. A1\l'fEIRO D~ C,Alu~os_: ::- _Esta o mu1to ~~~:. paaat:ldista. . ....... ...... . ,. , ·~ 
d_adas, é certo, por•••e·.\a~~em,os·foter.·~ses ~.:tt~; O ,'!ia •. CAt'lfBiao or~I1Pis).;;_6uopre nio exciur 
rw•s.mudaram. · ·•· '· '';"'·'· .... · - ·- -~-- · ããiíi'madvetsãcrí1os'eítlr•ftfis>coafta-os aenhores, o 

VeJ 1mo~, pOIS, Sr. preHdente, o l~do pelo qual que s~rá 11 gutnra servil. 
est11 qu stao deve ser encarada entre nós. . .·. . _ 

Todos entendem que a escravidão deve ncàoar:'· "'"'O·Sa·:·Z"cARIAS: -Mausto nao está nos program
O g .. verno, entenden.to-o assim, procura pela su.. mas. nas rallas do thron~. no JM!nsame~to do go• 

proposta che~ar a esto re~ullado; se se podessP. ri~· v~r.oo ;. boutem é que se Introduziu aqui essa dou• 
solver a qut>stão unicam .. nte por ·princípios abstrac- tnna noYa 
tos, mutto facil ser ta a sua so uçao. . . . , O Sa. CARNBJI\O .os CuiPOII:-:- Os nossos fazeo-

Se mesmo ·a bói~Çào' da· o ser~ vi~á_o ap~nas ~xh~i~,:~. A~iró's e pos9Jlido~e!I.4f~':~sbravo!;e_dn'f1$~m •nas :'ei~ .. 
segundo o~ precettos da cnnstttutçao,. uma inderqnt~ e no govern•,'do'nosso·paiz; qua suster.tavam•a-esera-: 
s•,ção prév.la p_ela. ní:O:d1fl!ação' d:í , própr!~dade:; :a -.fi.í1ao: ·~O.i l.estir:av'os/'~o~.stitui.a'iil "~!Díl1 prop!iédtlll.&:: 
questãQ: red~z~r. sEHna ao q•!antu.m· .dessa.l'Dd(lmnt,-' l~paLpor. secul..,_s; ·eropneda~e qu~:~a~ ·leis'· -e.· o "IO"·é 
saçào, e posstbtlr.Jade de l!l~~os de P~[al:-a. · . . . ter'no_aB_a!lçavam n~ótae.::. um'!- · proP,rledade •rep~ ': 

O goverrw, senllores, nao aos propoe abohr a es- vada, llhc1ta; na fé destas·lels:·e·da'!fh'Dça do :so~ · 
cravidão de_ uma· vez J!Agan~o· a propriedade. . VBJ.;DO_; todos entre ·:nós nl~· dliYICiil!lm, 'pl'ócarar 

Não o Caz. nem: pqdia faze!-o. · · · . . ·. possuir escravos; e mesmo'empresar'gtandea-~h~:v~·. 
Não ~cm meio's p~~aisso. e qilando_ .me.smo os .th. res seus na compra e ~ispbiliçito del~es.·•:m "·"·. ··"·-"'' 

ve:;se. nao deveria· propol"o>: porque:·1sso· tm'portana. i Com !file direito, pots, sa vae fertr hoJe os postai· : 
hzer parar a·. mal~ r pú'te da ·'nossa producçjto,, que dores ,!ieasea :escravo• !·Era18,.por infeliç~pcJe; aq11"l· 
ficava sem'trab:tlbuo[es, embora ·.os donos 'dos·es.. laa·.leia e flança::.do ;IJO~erno, ::uma::by.poerit.a·;IU:m&-: .. 
cravos ficassem com má is diríb'eiro, o qu((riã_o o à: 4ilha-'t: Não,·-aenbores,. I.Udo ~ .fel. na .melbor, ,fé;,. e· 
!J.abilitar.ia de certo , para !>.Pterern 1!>8!? . os' braÇos;· qo~ .eatea me•m_o• · .aeiui~eotoa~, beje., ~· J~form•t.. se'· 
Instrumentos d~'producção, _ques ll~Stltlll&se~ osq,ue 4eve fazer: Os t1tulos doa·aouos::pouu1~1.'8•:.4e.:e!l· .. 
assim· se lhe~·t~':a.ra~~ .. . ·: :· · .. · . .. . . 4t:Clvos~ nao .lh~l .~o. de&llp~•Clll .. 11,. 1ã9 .m~fO · ·.o govern~.·pou:.;nio'~dta propor expedientes que legaes. .. . · · · . . · ., .~ ,._r·:.a:"~~' .. :,·, .. ~, .. · , . 
privassem· Já as ·mdustrtas; sobre· tudo a laveu~;a~, ' .sr~ ·presidente, osperenfeade oGallltjt'pasaado;· ·q11e' 
doq braços ,v.recisos,_ .. . . . . .· . , · ... ·, · ~esta sesaão _se 'teria de t~atâr de~te·.~bJec~·· ·~~,a~·c,.~: 
-~:s~a:J!.rQpcsta;poJs, procura acabar com ll ~lera- ~oh'!- ,l,'ncawnhaiJo,p~r~.~~s~ •. ~·cii~C),qUf!l. ~--~l!ll•-' 

;~1:~ s~~(;.~~)~. tudo' desorg~~~~~r a.s i~d!ls~r,~~~·.~i t~~:~i=iil~~'fi.':1,;~::.r:~~1~~:~~~::::~,,r.:i~~~:,,. 
Co.m ·taes ·viS. tas p.rol! ... õ~~ae,~n~. s. m. an. ter.~.~l!«;l;'a.Y .... •.~ 4~vam .. '.a; en.· teo.der' q!fe. Jtl!o, • .. · '"·•. ~.~ r.~-: .-~ :~ "".'.' ·.·. -, tu ra s ctual.: f~zer com. que·. o ,seiJ ·numero· oA:o· cr.e, ça· i Porém,. Sr. presideute;. se &11 JijJ p,~.•. -~ ioíü· 

e antes dtmm11a para eOI" um certo numero:de.an:- .•tçlo,deve acabar,'julgo~ ao.mes o ~mp~:f'Co'm9.:Jit 
nos toda a escravidão à~har-se '!X ti neta_; podendo co~~z 4i!ls1J~,qlle· ao legisladQJ\;~aiileirb: ,éi:ti.Te~:Ô~linsá~ó 
tudo_ durante e_sse per10do a tndustna .encontrar o ds fazer .. de modo que;· •!AO só: nl~(ya, ~tren,iJet. aqu_~,.~! 
pre~tso forneCimento de trabalho na. dct:uai popu.-. le11.que; conflando. nas .leilj d.o:. pa~i. ~d poss. u~d'~~~ 
laçao escrava, ou na que della nuscer. · · de· escravas, CYIDlo tonubtni n'lo'11l' arru1nas: multo' 

P ·ssa•·ei. pois, Sr. presidente,· a examinar se a11 a lavoura 011 a industria· em ·que priàcipalmea'ce se 
proviLI~ndas propostas pelo governo podeni aflito· assenta..a.riqueza do p~jz ... : .~ . ··:::J·· .. ,·.-: ·:. 
Ç!r-nos estes r~sulta:lvs. . ' . Sr. presidente, qualquer soluçao,que,esta quel&i:O·• 

Antes, porem, SI". prestdente, de entrar nesse tenha, por melhor que seja, ba. deiaaexeeuçlo:en .. · 
ex:11·m ... cnnsinta V. Ex. q'ue e11 faça algumas consi· contrar.muitos embaraços •. Eu nãojulao,, como.aq_ui 
derações· tJue_ me são suggerid:ts pelo que já ollYi ~i sE! observou~ q~e:seja _poíi@i.vel'.'dar· u~~: lioli4~~. 
no,tlt dJs,~ussao. · · mttltr<rmente sat1sfactor1a :.é u"'a qull!'táo hl q .. e. 

Com 11 oscravidiio crearam -se muitos interesses: resolva-se como .se resolver;: ba, de· ser'oc:~aip.anba(ia 
o E•tado me·$mO tem. vivido á-custa delles; todas as de embaraQos graves e de mitles. . . · ·:: ·. .. . ." ' . 
grandesriqut!zas fonnai-am· se, sustentaram-se pouco : Mas o qu11 nos cumpre fazer'; é que,.eises .. emba:;. 
mais nu menos baseando-se nella. · · raços e ma lo.• não sejam pessimos; é' procurar que 

... 
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"elle",ojam ,meao.' mlios, ,8eobretudo que oã~ ,sejam . pOlluem I. de . modo que a escravidão no Bruil. 
-JdaCluelle.que COm'f,reviuocia "e poderia evitar., adoPtadoesle:p~im. eir9 eXJiBdie. ole,Dão digo que éílte 
.' ,. o ..... '.aate .entido a proP'o~'~' f.,Ua, p~lo Jr0vernn' .era,p ~ facto, m/lS é pallsi vál que o sej ',' tem de ofl'e
a·Uinlflri •• «' '''.I8'.:ralulllldu' 'l,: E' Cl que, u.pallRIJ o.' re':er~nos o ~.ou a1Diotivo espectllcufti ai"da da'Jufa 

,sumiaar. ~~iI .que, com'Jualllo, a.q~.,stilo .d.ava tPI -lO. 50 ou. 60 anllOIl Mas. emOro o lIei que g()
umól 'UIUçaO.· p"nsO talDbem;qWt,pào é razoaval •• verao, 'PN':llrllndo:'I,:onsultar e ouvir o que t:oll.vém 
.D.I~, ~" mlli'~ \ .• rri,')lIl!ffl ,qu~,p"r f{anhl!r t!llDPO se .09 jllter.,so! do 'p'liz e não'queren,'ode!",rllar1Í~"r 
to~~oP'''o. r~.~,~gi!t "ualq~e,r.,ct~e'll~j~" IDfJt!0S pe,u-: o,·;meif,s· existenles d .. :produc,.ão, de .. riqueza e ali 
8ad. e que n. 'pra'Cle., ti 9UGndo'Jtl nllO, h,'} 1 rêllle-: bltlles., de ,nos~a 8ncae,Jadeactual. t~ve de conservar 
dio 18 reconheça sstral: " , ',,: ""'/) "L" ".,,', : ai,n,I.: eS811 'é~crl1vidão cOm" pr'põe. N<ió .lhe Ipvo 
", ",ílarepeu' me1que .e"lltft' !um' 'lati., i8IIajpropristlil or~ isso a mal, mas oq'le eu acho ,ómtl .. &e, é~,:lJeal~da 
"fe~cll' melo. \ razoavt'is. "por olltrO"ltpresentav,a-os: entregando,.a esse, 1!,'1t.ado ,m.iser",,:,,1 !I" e.~cra,~iltura 
fD~equi.eis~! fne~'lllze8;"'e 'Icompanhado' do en-: ,act,",oJ, e~trega~.a !> 'goYel'no.'por'unr,te~po malordo 
f'11'1JO ... e-'~r'utbliç6ell &'fa·ve.," ',',' '" . que é oec~sHa~lOl' r,orque;no. decur~o :.de .26 a 30 

., :'Sl'-';~reifd~Dte.·)ift.-8.,:1~U8,dou.:meio.:rorneceram: annol~. «!JfJ!CII. que,empr.ezas JnduSlrJllell b '81 con
.'dscra.'dI6 'i10: Dri.IV: 'em 'pri ~1!'oJ~opr"" impor-( 'dUZI,da. 'n~o'.e' IJq~ldem\ não se1J!ee~gam com .. an
;,a~o de .• lrl/'Ouo':e ellní{gundo". reprcldueção denes,IIgam;. "E".mais Q!J qUe o· tempo Iquelemgerall'~ dll 
,.,,103001:-' OIJI""OD':I8"que': ~a'primeir,t;ron",;:tinba' pt!t.t tae811quidaç~el~ , .", ", ,',,: :10:,· i'I',;jl;: o"~ ,:',' 
i"l!fca~f10 '~_~Dil':8XtIDeçiO:;'do !oommeroio' ~ im'P.~rtad"r: ,':: A:;.oslll.indl;l"ria, vas·como rqlloeotrar: em ,uma 
'.e·:af,léanUIt'8 i 4lu8'lIloro:'fe.ta· prOpo8ta '1~razla'com' 'Ii'furda';ão~'~ ';:'. , ", ". '. ,o' "11 fl'" " .• ,,' . .,--.' 
"oJirti~ldO"lde eltancaruml?f:~ 'a,8eguit~a' fonte; que; "'0 Sà,':F.~,"ÔéTÀviA!Jj :':':':','Párh :íran8forraaçã~'-" 
poderia perpetun a escravJdao; .e olabl·'a'idé. con-" ' .. !'" " .' , . '.--; : '''' '''' " (, 

'1111i 'Da' prop(Jllta~::de decllÍJOar o"yontre ·livre.. ;:! J :!' ,,O 'S" .. ' CA1\N;EIRO"DB CAMPOS ;''"-'''' ••• 'para: a tr.ns-
I", 'GOID' ~fr~iIO:: Sr.1 pre8tds"te;, rec':'Hheço: :qne': po.i fÓJ.rD'~Ç4o,' ~o,' 'trab~lho ,'porelCr-ll vos, c' pua' .' ~ :1ra

:delllfo: a 81cravi"ioperpk&uar~8e ~por' 'elte' mei~, .al ti,!l~r~ldo HOlllem 'Jlvr~ e nova organi-.!"çao'd.>lnd!:l'
'loluOlo que '111; quer· dar' a' esta 'questão d8Ye "dm! 1ri'a'.', sob~{udo ajfricola-,' Ora, um! espaço de' 2;, 'a 
81r-18 a dou~l'pon&ol: 'um quaDtu! 'escravatura: :00. a,l;I,!os'I,elo:lllu.I":a'''~II~'av'8tura·'exillten&e.'.eja 

<actual, :e'·(J!c;u.h'o;: 'qulloto' aOI que na!,cllrem. ou ro-: obrigo·,ila, "",. servIr; pareclamt!"'que 'era,' sulJlcleote 
rem .rL pro OdUZld. os· Jlela;eacravwlura ,eXiste. nte. _ O pro-.'. par~.' 'ais~gul'Jt'r' BOS proprieÍ9nol" 0.8eus "haveres 
je~to ,que,e8tá.e~: di,,~l,ls:'i!o! IlIrflP~e; ,~~;rdaçãq "a,!_ ac:&uae';,e '!: I~U augmento,' e a: "lIaviaade de.sa 
,primeiro.,· que,8e,08 conscr.ve DO, eSla.dode escr.vI"- Lranl(ormlÇ8o; . ,,'" .. ', '", "i. ." ':,; 
dia, . eáiJÍbelac~qdo .é. poréin,,: u~rqÍ1:do de:flmao.~i; . :'Aquelles que ·peosamque ilevemos' "press"r, 
pilçio.par!l,ollr.,gradl1~I~!!D~ "Ib(!~ta~~fl. _ Para es-i .6 a' todO' custo; f~r-er de8~ppllrecer /I tllcravldito 'rio 
,ta,nC!l'--~_le8Un~aJ~io&,e;' propoe a cfecla~l!ça~;~e'q,je ,.Brasll; ,porq,ne os'olbo:' do mundo'lf,.;tio 'Iobre:oós, e 

'os'nasch.irol .sao· livrei. Em verdade':a acçao com~J.r1gllm nos barbarCls, selvagens;' e8~e8' não' podem 
'bló.íJliílles&ls dualciúsafdave;:em um teinpfh~ado,: adoptar a p"opo~ta do govérné que coa.Plvar;! 'o 
f~,~é:r :~:~sa'p:ea,~er: :âe9.~ravidã.o;1 ,Se 'ÍI~ '!,n~nder 56 i tlspectaculo Ilaescrilvidão nl) Braeil dprau~ 50 ou 60 
m'8nte' ao ·:reQultado'. floal desllas duas 'provllenciit's, ~ . alia0 •• , " ,"'i , ' . : r j '" '"" '.' , __ .', ',. 

~có~'~~eiJo:.c:(!l~f:s.~ prop,6.e .'fIr,o'me&!O!lt~inlÍir:aelllt\! Q.lanto: .ao. o\Jtro meio,Sr;.'rre/lid80te.,aioda 8C'10 
SID. que é'aci.bar'. flscrJlvldao.' ," " " "' ...... ! que ° governo espprll mel~of. resu't"do do qU!:l red, 
,,' ~~. a q~le,.~p'~.e~te .. ~~peito ~ão é s.6mente, lica,' IDtlnt'3,~hdé:t.~r.O ,,"ye~i ?'r:rii~'!l~~réD~1J ,d.1'8rirg.ini
blÍrc~lII,a ,f:l~.da'lIvldiiô ;':~e' 'p'are.~ qu~ ,;oao .S8 d~ve ,."1': allos."lndu~.~rJ~,prlll~ipal,:_,,!e~diJ t~lIJbellJ que 
a~,~~~i 'd~,e'.Jvo~ta'"cóm"~lla,,gtlu~df:l·p~rte~~ o~s~ ~11,a ft,fecisa. ~_ t~d3, ,'o,r.!\~e .r~or~ta.r, br/lços:q~rz 

::~~b~~~:i;~Ó!rDB ~~'~~~. ~~ANCO' tp~ui~~ie 'do'e;J .. 1 ~:(t:/I~~!l~~::~:n~~::::.i~'~ ': :~~~~'~~l':~~~~f,~i~~ 
.d/aIJ':-Anuiado. é o.tlra da p'rOl',oi&II.' ., .'; 1I1~" é,.a Ilberdde·d~.~en:l'e.;,mal!_o~erec':~,ao 'pro_o 

_J .. :? ., ,,,':,,0: .... :.. """"~'.' ., ,'!;v '.' ,I, ,". : pnetarJo "or 11m la,to:es5:' pOSsibIlidade' d'" rt>crut.!' 
9)A~",~ .. ,C~~~~t~0 .D~,G.u,pos:~B~m" 8. {'u. JlIlg~ lue,.to\,de,braçoflldando..lhe. '. di~plJ"ibilidadfJdOS 

1 ~~m, efr:'l.t~,,.,.e o governo, fazend~ a lIua prlJ~.&a~ 8'i'rviçosdo!qu3nllsCerem até a,lcbde de 21.40005': 
,~.!'Ii~~~."P.~~~,~b,a}~;;~ .. lll?r, ~~Jl8~~~nle •. , '. ! 'e, pora ('ontenlaralguns qlle nã~ qul~e.sem utili!l/lr-fO 

(j SI\ YI8COl'fDB DO It~oi;:aR~l'fco-.cpre,.dll&tedo con~ desses seryiços. j~Jlgo!J que satisfaZIa a tU~ll.,dando-
'81~o) :-Nao se quer emancJp~ção a lodo custo lhes umft lD:Jt'mnlSllça~. ao c~~~a,r"o nJl~cJdya ,UIT!ó1 
[f'.,:'" :C'" " , .;.; .. ,.;, ' ,:" ., ':'.' " . _; Idade ero qll!3 se podesse dl3l1p~gar, do es~"belec.-
.. ,oS. ,Co\RIIBlllO'DI: C".P.1S,:-. " •. nem tlouu. mJ:raento; e assim proppz que a .. s' Bllnnos o poslluidor 

., ablls, idéa.como- 81 ,m,>lho' ell " .dou-a. como mInha . 11ft escravos; P"'II~II" optar' entre lá: JndelDuisaçAu de 
"opi"llj1'J:.,mst8nho,obJ'igi~o,de dizer o:que,pen.o: '601', oll"colliervar!o'ingenuo piira "liA utilbnr'dt~ 
:'''1'' M"S;,;SII, prosi<loo&e; qu'nto ao primeI!''' meioqlll:' seus serviços ate 21 oonoll. Eu penso que esta rdis
-.>:fl g'lVt·raornrvpóe para ,acab!rICOm' 1I(,eseravidà.o eu pOllição não h.' ,.de prodUilir senão "J;ollu)&nflos-Qulos. 
pod .. ria acbu,oKrando deCelto, de' maolel-a ·alDda Senb ,res; tenho. ouvidO: o lIegllr·se .qlleba:mIlÍlos 

'. por, '.liuito tempo .. p .. rquei r"~oravolI h." hoj'la per:ras exemplos de crianç!", .(or.ros flcar~ m':Da~ eJI'su'du 
.. o!lliEldo• o quem" ProVldt!ncl/I;pcSde;deparar !lwa Vida Camlhas 11 que ~8 maell.pertenciam.e m6smo de es
··'de.üO,ou' 60',1\ n ,,/.08' •. ~obrer.udo dllpolS que o Interellse C)rb vos que depOIS q uesao alforriadc:l8 tlcllm nll Cami
, ~e~mo ,do.' ~l1horos, 'os temi ,levado' a olhu com li., cooLlflulDdo a sanir." Nào me CO.DSIII'qutl;.ejam 
"ma1S;humanrolldtll? l tratal'j'melhor GSf. e~erllVOIJ que :em granote numElro"pelo CIlO tr/l rio. alguns factos: ~e 
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que tenho noticia portl'tncem a lagares pOJIUlosoi!l; 
·m•s. a vid. das fa'Dilia~ nns ci•iltdes, e doR seu• 
servo~. é muil·• ditr<:~rento da vida dos estabeleci
mentos in fusLriaes. 

ela, uma numerosa ·força, ba: de-~emflm i:vêr.ae·'a 
b•·aços cnm tudo i111o; ·mas·ee os faz,.ndeirn• · e.u·l
dados com os . primeiros os forem entre~rando ao 
I(OVerno, OD•te O·'· goVArno OS 01etter6' O· nobre: Sr. 

o SR. VIRC•ll'I'OE D'l R 10 BRA N'Cfl (presidente do cr•n 
s lh 1 :-A h i -rne~ruo se dá o f"cto. 

O SH CA.RN"-11\0 n·i: CA.MP·•s:....;.O trAb.•lb'l e vi1a 
dnmeslic • a qu~ os .. St}fll vus Patão suJeitos nãn tem 
comparaçno co1n o seu Lrabalno e vida principal
mente na lavoura. 

O Sa. VISC••NDB no Rio. BRANCO (pnsiclente do con· 
8elho):-Nos eatiJbelecim~::ntosagriaolas não. se dá.o 
mesmo facto. · · 

O Sa •. CA.RI'fZJao n11 CA.~ros:,;_O trat11mento-.•1às 
.familias é; ditrotrente do qu~ tem Gu podem ter nes-: 
ses e•tabelel'imentos, d•ahi vem que perman9cam no 
seio de fam11i '· o q•aA não se póde dar .nos .estabe . 
lecimentns. em quA O! tr• balhos arduos a .. tuda hor"' 
eJLão como •lUa affast.ando aquellt's que os preshm 
d•aqnelles que os E'ltlgem, e pondo-os em luta. 

to:u du9ido muito· que-os fuendt~iroa .se . possam 
aprovt~itar das disposições que se lhes otrarece,;,·fi) 
nascido chP.Rando a Cflrta 1d11de, ·logo_que sej• eba-; 
mal1o aos trabalhos PlD que e•le-vê seus _progenitores 
soffr erPm tarefas arduas e acompanhados de. t,odas ·a~. 
privações, n· tur11lmenta procura esq•livar-,se delles; 
e qu~ I é o meio de o obri~ar 11 servir 'f. ~!Y. o pro
je..to: " O dono do escravo terli a di11pootbthdade dE> 
seug serçivos até 21 annos.• Em primeiro logar.que 
serviços são esses? Como se deOne esses serviços'!; 
Ne>sa generalidaie. pergunto eu: ·será o serviço or
dflnado pelo senbur ou o escolhido pelo escravo? 
Quem há de litzer qual a quali.1ade de serviço que 
eliP ha da prestar'! 

O ·Sa · VJ~CuNDB oo R1o BaANCo (pr'ri lente do eon. 
selho):-EsLá viooto que ~e trata da serv~ço agrícola, 
não se trata de um ael'VlÇO nuvo. especial. 

O S11.. CARNBtao nE CAMPOS :- Demos de baratu 
que assim seja, que para o mAnino que nasl'eu 110 
eatab,.Jecimonto agrícola se ent"n ta que o serviço ~ 
no estabelecimerato. em que nasr:eu, que o que nu 
ceu ua f<tmilia o sPu s~rviço é na familia ; bem, 
mas se entoo. alguma f •mi li • quizer applical-o a ou 
tro serviço, ahi v•'m o embaraço. 

O Sa. vtscoNnB· n·1 R1o 8RA:,~~co (presidente:· do 
cnra.s•Ziz.fl) :-Na .. ha tal. póJe stlr applieado d qual
quPr outro serviço, a que um homem livre se póJe 
applicar. 

O Ra. CAli~EIRO nE CAMPOs : - Então fica obri 
gado a todv e qualquer serviço.· 

0 SR. VISCONDE tlD R10 BRANCO ( presidente do 
~:t~n~elho) :-Está claro, a todo e qllalquer serviço 
licito. · 

O Sa. CARNEIRO DE CAMPOS:'- Note-se bem : BAr
viço licito a que um homem liv•·e póde ser ap!lli· 
Cl;i:lo. Supponh~tmos que assim seja. começam el\tãci 
eltes ·a rec"lcurar. a· s"rvir de má vunLade, a não 
servir, e pe• guntarei: qual é o meio de os cosgi•·'l 
A prisão? Abi ha de intervir o governo para· obri~ 
gal·o~; mas como? H1 de ter uma numerosa poli~ 

c•mselheiro Zilc-•rtaiFaqui· nol•diese que a: niJa.doa 
•Jujeitados era in:-.umcienle·. · ·· ·•· . ' · .,, ·· ., 

o sa_. v1•c~~o~ .~oJ.b~ Ba•xco: Cpré~-cltntii, c1~ ·~.o•
Relho) :.-Os q!-1~ .podem .:aer e~&regue• ·d~r.e!D;tar~S 
a .• nos, e j6 nlo v Ao p .. ra· a rod~.-;· .. -;: .. · ·. : :t..~ .. 

. J r • , • • 1 ., , .1. \ , . , . , · ._ ~ \ -1.:• 
O Sa. Cn.Jf&laG· .'DB, CAM,oi:~Mae;!r&o. -~lttes. 

Peço a: Deus que me ensa11e, mu muitos delle~~:-wlo 
de ir bn~car., as: rodas, .eeri .. preci10 mu l&ipliCl!:l·tt•· 
Já comecei por dizer que es&imarf•l. muito eal(a· 
nar-me, mas o que.tenbo.Yisto lfliD.pre,.e de•de.muito 
é f(ue; por esemplo. quando ~m-um teatameoto•eoa
&eee~ o ·'te1t.ader ·-dizer:;« Deiso -fulano: Jlivre com Jll 
obrigação. • de· •presta r tantos, anaoa,de :•enj,Çp, • :DIW> 
se, Jtrl'ata nada; .não .ha.acção,qua~ti- aobn~ o homem 
livre.· Essas que .nascerem. e .que, a lei ,•ujQi~;a,aer
.,irem por 21 ailnos ,é .preciso q~e se eD~nda,ql&8 
alo homeos.livree. : .. · , , . ·::·,,_, .··. , .•. :.,,., 

Os f11Zendeiroa, portanto, não: bão · de. ·.poder re
crutar· gente-para o s"'rviço,.e ba.de baver.uma,con
tiilua;entrega:daquellea que-cbegare111-ao• l:f anao1; 
i1·1overnu ba:de.ae ver. a braços com .-uma .cte11peza 
immensa, COIII uma roJicia immenáa,, . . . · 

Nós moramos aqu onde tudo vae laeilmente1 -mas 
é preciso olraar para es10 .interior. . . , . · . ·.· .. , . · 

O Sa.· VJ&i:o!CDB'no R1o BRA.NCO (praideftte do ·co~~ 
selho) :-V. Ex. não olhou para o i~terior't"Nós 
tambein temos·oJhado. · · ' · · · · ··. · ·'' · · 

o Sa. cu!f~~ao o a ,CAJiroa' :~o aoverno éieie pra
par li r se para despezas e encargos _grandes.; não 
attenda só ás grandes· pov~>ações. Veja que.à.~ei 
Vai:! produzir seu.~ resulta.dOB em: todo O 't'asto' .• r~· 
tor1o do 1m peno; por todo elle esae1 · Cactoi .v.io 
:tpparoor>r, e o goveino teu[ de arrec,dar meoincia 
.Jor toda a parte~ de abri1a1-o~, .tratai-O., ; e ·ediÍ• 
cal r-•s. . . . . . . ., , · · _ . _ _ . ' · .... · 
. Pe~ a v. Fx. que receba .as minhas Obl8rYI~ 
·~omn de u·m homem que Iii bom i na, a ·e•crnldlu., . : .. ·. 

SE! qumndi't um_ doa· meus antepaaudoa. prop&:r;la 
oholtçilo della.a tivessem adop&.tdo, .ea&avamoa ,boje 
ma'is desembaraÇados. · ' ' · · ' ·· · · · ·· · · · · 
. o Sa F. OcT~VIÁNO ; --E como P.roÍéaor v:&. 
sempre se. prunuàcióu contra o tr~_balh,o e~~;,~~· , 

O Sa. CAalfatao DB ;CAMPOS : - Como protee1or 
semp!e most_rei que o trdb~·ho es~r~~~- ~r• .. )~~·o• 
varJtBJOSo que o do homt>m ·uvre. . · · · .. ' . · . 

Eis, Sr. prPsidente, como considerei os éx~dien
tes que o governo propunha : um delle•, o primeiro 
tinha o defeito de con1ervar .- na · e•craridão , por 
muito mais tempo do que erà preciso Aquelle11 que 
actuRimente existem nella ; o.aegundo, Julguei que 
IU:larrelllva muitos inconvenientes e· eon&rariava os 
Ons e o resultado que o goverr>o espera. ... ·: : 

O que esse segundo expe~lente ·. h<t de produzir; é 
ASSe continu\1· deac·ouchavo, Pss5 luLII de que fellei e 
afinal o resultado ·da luta B"rá atirar se ':tudo'; aubre 
o p:overno. Os estabelecimentos iliduatriaeJ não:.se 
'refazem, não obtem aquelle fornecimento ,,radual 
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dea&in•ção de um •erviço &odo multo volun&ario 
como meio de sa&iafazer a neeeuidade 4ue a Javour• 
&em de recrutlr braços para o seu 1erviço, a fonte 
de um aupprimen&o a toda a bllta é precfso que nã·· 
seja fecha.Ja, aos ea&abelecímeotos íodus&rí11es; ao 
menos uma tal nu qual certeza devem elles &er. de 
que •charão com que suppril·oa. 

A. difrerença, poia, entre 1 minha emenda e a pro 
posta do so~eroo é eocurlar ella o praso · da escravi· 
dão para' a praçao actual. 

O Sa. vrsco!'fDR DO Rro BRA!fCo (presitJenttl do con· 
~ellao) :-Nio encurta nada. 

. 011&ra dlll'eren~: miDba emenda alo exip dea• 
pezas de indt~mnluçao, aio exige ll_,.lf.ucio do 
governo, e nio d' logar moamo a que, por melbor 
que IPja a voahde do soveruo; elguoa io&rfg•aces, 
iotrodllzindll·le nos ea&abeleclmento• 10b qu~tlquer 
pretexto, colloq11em os f~tzeadeiro• em um• posiçio 
inteiramente mii. 

P~treoe-me, portan&e, preferlvel minha emenda. 
ftec.pitulaudo o que tenho exp&~ato, meu peau• 

men&o é qu11 o governo foz bem IJJN18ntaniio 1111 
proposta, porque se deve dar A quea&io uma 10lu~o, 
mas uma soluÇão em que 01 111utos prinr.ipiol de di· 
rei&o e humanidade 1e coa~IUem com os gr1Dd81 ia• 
&era1sea aociae1 cuja suarda noafoi ®nllada, que 
não são bem servidos e at&endido1 aa propos&a 4118 
ti& discute. O Sa. CA.lllfiiiiiO DR CAIIl'OS :-De certo que até ao 

ftm do aeculo actual muitos de1ses e~cravua terão 
morrid9; para estes mioba emendt~, não eocurtil o 
preso; mal encur&a o •ue não faz a proposta para 
os que •obrevlverl!m: e qlla&Jto a estes o fundo dto 
eraancipaçloir4 diminuindo· lhe o numero. de mo Jo 
gue no Om dos 29 a n11ns bave• á mui. pouco• e vel bo11 
ls&o não faz mal ao~ fazaodeiros. O qut~ lbel C11z mal 
é não terem aupprimeoto; eu pNcllrO dar-lbes esat> 
SUI'Pr!meato que o projeclo do .roveroo lh"l neg~, 
porquo:t di·llle» um•• pt!r&p·•r.rin de eerviço 18111 deli· 
niçlo lliJIIDla, sem Raran·ia alguma, .sem suj .. Jçio 
alguma e aem meios, ainda crue o governo qu ... ira, 
de obrigar " servir os que ff.·arem aos estal!eleci
mentoe até 21 annoe. porque, se al~uns deUee rt>eal
ci&rarem, o 9ue fará o so •erao! Mand~los para 
aerriQOS pubiJcos! O fazeadeiro oãe aproveita com 
IStO. 

ll'inalmen&e, Sr. presidente, pedirei lieenqa· a 
V. Er. para dizer-lhe qqe tive a honra p«!r annoa de 
ser. profassor em uma aa~ academia• do lmpat:fo, e 
appellarei para os que me ouviram nessa aca eaúa, 
&ratano1o d11s ques&ões · do trabalho livre e do &t1ba• 
lho escravo: fJram queslões de que me oecu~f 
desde 01 primei• os ano01 em que tive a honra de 
leccionar na academia de S. P•ulo; ell81 que di· 
l{am, e aqui ba uoa prueoa, ae minh~• idéaa aio 
furam ~empre que o trabalho do eseraYo era multo 
mAnos Jlrudut~tivo do que o do homem hvre. 

Purla••&o, devo desejar, ainda iaaamo P.CJr e11a 
l{rllude co .sideraçao economica, que eUe acabe para 
Cum,.ntar melhor a grandeza do nosso pais; mas, 
repr·eaeataote da n11ção bra•ileira. de~o, mesmo 
para alo reC.rdar. eaae IIm. ·a&&eoder multo a.rora 
aos in&eressea creados, e aio arriscar que ellu aejam 
comprome&&iJos. 



.... 

·olsClJ FI:SO ~ .. 

PROFE!UJ)O NA. SESSÁo· ·nÊ 6 DE. S~T~MBJlO . Df:. is7,f 

PELO. EX.M. SR. ·SENADOR 

·- CANDÜ)() MENDÊS DEN ALMEIDA 

PI\01\0GAÇÃO D·l 01\fAHBNTO, 

S.r. prealdeote; ou não teobo inten. i o alg!'ma de N Ól não podemo~ examinar !» OJ:oamen&o.como·de- . 
·'fOlar cnatra ·esta pr.opo~ .. iça. o, be.~ qu.~ deseJára que .;.vam.os, em. res.po. 1&. o A .·coa_ s.tii!ÚQI .... o •. em, ._z.t•JN!f.&o.. á. • 

neste paero losae a· uUuoa i que prest•l&Se o meu ·esta Córma de governo:. vol4mos e1ta. l'l'JQluçao pro- · 
YOto, ·p·•rqiJ'aoto fJàrec8-I!Je ·que se co~tiouar es.te irogativa.que.envolve toda a ui~&Paia,.ro.,~rca.mea~ 

· precedeoce. daQUI p >r diante em raras épr cas te• 'com Jimuado exame, do contiano ea&a.m8dfda Nna 
remo sorçameu&o i:omo a CC)DI&Uiriçào de&erwiiJa. . : inutil. · ·• · . · . . . ·· . · : . ::. ; · ... 
· . ;Nio quero. com o que acabo de dizer accuscr o ; Estou persuadido, Sr .. pres.i4oa&e, . QU8. &a,.~ 
gabinete· actu.d. de ter m~lbarata.do_ o tempo· da : razlio vali•·sã que justl.flca a exia'(e,c~ .cresta Df~cf.fd~ 
sesslo, maa' observo que esta. pratica va'o~se· enrai"'' !e é,q U:e nós nos . achamos. j~. proxim~s ~ e11cerr•· · 
nado, ou• seja · porq~e ollo . ~e aproveite bem . o. ianunto da. assembl~a, ~. temp~ das ~81lõltJ qu~,_,. 
tem~ por causa d11 dueeçi'o ·que·'dá o governo aos 1é curto. T~anos mu1tas reformas. a realfaar, e, .... ~ · 
trabalbos I'OK[alatlvos, ou por causa da nossa indolr> ;demos Jazei e ~rque o· tempo que sobra é aa . ...,.li• . 
a·babitos de. Callàr, sem moderação, em qua'lquer :•Jade mui&~ li!Jlibao, já lfe.necesslta de pror!JI!i~O 
as1umpto. . ,pata a . pr1Dr1pal que acaba 4~ cbepr ao .. ~···· () sa. SILVBII\À D4 MoT'U: -Não é .porisso .. o~·~·. ~xfs&indo. o art: 17 dd_ COillti&ui~~ .~· .• U,fD 
nl() · · ' 1art1go não cons&ituc1onal, que M. piSde .mui -.llem 

' . '• . 'relormar por mc;o dil uma medida o~fliarJa. pOriJIIil 
Q Sa. IIRNDBII ~· ALKBIDA.: -' Collocando·se as :razão, em logar .da sessão durar guatro muet;. ãlo 

que1tóe1 aa si&uaçao em que esta ao acba •. o se.nado ilui de d;.~rai' seis f . . · . . ... · .. ·;: . 
vê-10: -um g~ancre embaraço. o'! de discut1r as_ ; .. o a'rt. 17 ·não diz re'speUo ,aos Umi~a e ati#JtliF · 
matenaa ec.mo lhe c_ump~. e eotao não lhe tobre :ç'6es dos poderes pubUcos, não inter••a aos dfi!,(&os 
tem.,o, ou de não d1acutu e approvar aem e:r~mf. ltndividuaes e politico• .do ,cidadlo; loao. " ~~~>1'7 . 

·11ssumpto1 .graves para que ao menos salvem-se a11 ipóde reformar-se na parte em que.daz que as .. HiiiiN; 
.apparencias. O orçamento d~lxando de ser d1scu- i durarão quatro mezes, .pus:. ado a durar.aeü. Alllm 
Udo como ~eve ser, nlio ·sat1sfaz a eapectaliva do :teriamos tempo de discutir bem as leia anou.i .. ;.po-~ 
paiz, fal&araa.mos C!Jmple~amente. ao. nosso dever, se deriamo1 1-eafisar alcu~as reformu, ,e ~lo.bayerla 
necessidade 1mperaosa ~ao. nos JtlS&Jflr.~sse. 'necessidade das pro rogações. que tanto tacommoda 

Eu. tambern. na colliaa!' _entre o approvar esta pro· cil usam, sobretudo i quelles representaotes q11e teem 
posivao ·e deaxu o paaz sem orçamento, pr_eftro de fazer todos os aouos viagem para a Côrte. 
approval•a, parque ao menos ha esta. apparencia dt> . . 1 1 f . 
le!Silli<iatle, tu este respaato pela disposiçilo consti Esta ~ed1da parece s_er da maJs ~ ta conYeD enc a. 
tucional, ha esta formalidade de haver um orça. as . scsaoes legadatJvasem -vez de d~ra~em quatro 
monto votado todos os annos; e entre o·esc:.ndaló mezes poderiam p~oloogar-se p<>r maJs. dous:. e se 
da 0 governo g~star sem· lei, por seu arbitrio, e " es&ive~se e~ cond1çõ~s _!te poder fazel·a vh•~o~ 
sujeiçlo de poder gastu llom e~ta apparencia de lei, eu a propona sem hesJtaçao. para que no anno YJD• 

Profiro 4 app rencia, douro s.e c~nsagrasse esta r~forma. purque asiJm 
~ .. . . . . o sena:do ter111 temp" de examinar sem precipi&açào. 

O Sa. F1uuBJRA DB MBLLO: - Nilo. é apparencan as leis cnnuas; os-orçamentos chegariam em tempo 
O Sli. . .Mulfniu os ALIIIBiD4: -E: apparencia IJOl'· se os ministerios não quizesse~1 malbaro~taro to.mpo; 

que n.ão_ba o exame profundo e dehdo do orçamento. e quando houvt>sse um &'J b'oete que o quaz11s5e 
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aproveitar bem, muitas couus se Cariam durante este 
espaço de tempo que rep"uto suffic:ieote; -porque, seja
mos claros, em regra geral, pelo menos no tempo em 
que. tenho occupado uma cad~ira nas camoras, os 
·llous primeiros mezes passam-se sem se fazer muita 
cousa, todo o tt·11balbo, toda a fadiga accumula se 
n"s dous ultimos mezes, o portanto as .mediJas 
não podem ~er elaboradas COlO toda a prutlencia, a 
discussão vae de en tuviada e . o senado to1·na-se, 
pode-se dizer, uma peça iuutil por.que não póJe 
examinÍIL' b~m os projectos·qu•l vom da outra casd, 
e soffre .verdadeira pressão quando se exige a pns · 
J!agem~ oa mesma sessiío. E' isto .o que convem 

Frãnça seja rep·ublica ou monarcbia, se os nossos 
interesses por este fdcto não são feridos? Que nos 
import.t esse ouLrd facto,, que lá vem consignado, 
que a B~lívia deitou abaixo o poder de M.e:garejo, e 

. fui elevado outro geoerid no Jogar daquelle ! 
Que tem isto com os nossos interesses, se não foram 
otrendidos? Nem ao menos se trata aqui. de uma. 
mudança. de forma de governo como em Fraoça, _ 
apenas trata se da elevação de outro presidente ven- · 
cedor por meio .de um:~.revolta .armada, , , . . · 

Eu vejo· ainda, Sr. presidente, que ,á:pag~ ·as do 
ret.torio ha nma e,:pressão que pnrece' de nljtuma 
sorte desconhecer esse Cacto da eccupação de Roma 

. pela força italiana, P.O: ém de longe, porque, cem-a-: .• bar. . 
Mas, Sr presi.lente, eu pedi a palavra principal

mente para fazer algumas considerações A respeito 
da resposta que, ba poucos dias, me deu o honrado 
senador por S. Panlo, o Sr. visconde de S. Vicents. 
em mate!'i:l que interessa ao or"amerito dos oegocio9 
estrangeiros. . . 

Discutinflo se um requerimento offerecido pelo 
honrado senador pela B~hia, o Sr. barão de S. I.uu
reoço, em Maio deste anuo, S. Ex fez-me•a pro
me5sa rle ·dar· me uma resposta aeerc11 do modo por 
que o· go.ve. no do nosso pniz tinhl\ apreciado a ques 
tào romana. DuNnte do:1s a tres mezes, S. Ex não 
teve occasião de me, <lar .essa respost !: ultimamente 
aproveitando o 2• discussão de~ta proposição, sa
tisfez o seu comp:omi>so. Agradeceu•io deste lagar 
a· s:lf!Bfação que 3. Ex. deu á sua promessa, vou 
aprectar a resposta •. 

Eu d1sse, Sr: prestdentc, por occastao em que se 
discutia o requerimento do honrado Stlnador pel:· 
Bahia, · que desejava ·vér o modo porque o miais
teria de 29 de Setembro tinha encarado a 'questã<> 
romana, ~;~orissó IJUe, tendo percorrido e examinado 
o rela torto do mtniste. io dos n•'gocios estrangeiros 
deste an:1o, e aipda os outros relatorios dos differen
tos · mioistorios, não vi q11e se tivesse . feito a Uusão 
alguma a um facto tão impot·tante corno a absorpção 
dos Esta1os da Igreja por uma potencia da Europa, 
e, póde-se dizer, o·mdis importante acontecimentr 
do ·seculo, porque é a destruição de uma ordem de 
cousas que tem durado mais tempo que nenhuma 
monarchta <.u estado dos plizes cliristãos, que são 
sómente os que poaso e devo considerar nesta 
questão. . . · 

Examinando o relatorio do ministerio de estran · 
geiros~ não "l"'i·como jã disse, Sr. presidente, uma só 
palavra a r..:speito desta alta questão. E, em verdade, 
fiquei d~sapontado; pois, uma questào.de tanta mag
nitude, quo nos interess!l tão de perto, porque, pó 
de-se dizer, é a aniquillação da in•lependencia qut~ 
deve ter e fruir o chefe da Igreja Catholica, isto é, o 
chefe espiritual de tão grande numero ue brasileilos, 
quo é o: p:1e commum, o representante de Christo 
na terra, urna ta r questão não importaria nada ao 
governo <.lo nosso paiz, cuja religião é a catholica, 
tle mlneira que uma só linha. um só documento não 
se rt!l"e•·e neste facto? Entretanto, abrindo o rela
LOrio, 11 pag. 25, vejo ref~rir se elle á quédn de Nn 
poleão lll e- de sua d:ymnastia,. negocio que não nos 
interessa tantu ou mult:J pouco, talvez sómente como 
curiosidade l1istoric'; pois, que nos iinporta que a 

quanto "" tivesse fe1to essa éonquista antes da pu
blicação do relatorio do otinisterio de estran~reiro, 
não ahi se diz gDverno d.11 RofRa; mas go,erno de 
l'loreflça, ·_P.osto que de ba muito. fosse Roma decla-
rada a capttal da Italia, . 

E' semp~;e, Sr. presidente, uma homenagem a essa 
ordem de couaas, mas fraquissima homenagem, 'por
que não se trata directamente deste negocio tão im· 
portante, que tanto nos interessa, mas de uma cir- · 
·~llm~taocia acciden•al, talvez resultado do h•bito •. 

O senado. sabe lfUB, depois da revolução de 4· de 
5etembr.o que deu em terra com .a dymna~t.1a napo· 
leonica~ que foi o fac•o. occasianal que permitt.iu. a 
wjusta conquista de Roma, este :ultimo facto .. não 
foi apreo}iado pelo nos~o góverno; nenhuma só pu
blicação de caracter governamental refll.riU ae a ·esse ·. 
acontecimento, nada se disse a seu respeito-nos pa
peis publicos, na folha official ·sobretudo. O governo 
da Santa Sé foi, contra a Cé dos tratados; contra uma 
convenção especial assignada pelo governo italiano 
com o francez, despojado dos ultimas restoa.:dos 
estados, chamados ela Igreja, sem motivo ãlgum. 
sómente pelo poder do rn111s Corte. Não é preciso 
qualificar .este facto no senado ; elle o está· perante 
o mundo, perante a historia. Mas. este facto dé 
summ~ grnvidade produziu um resultado, resul
tado que DOS interessa em alto grão, rorque todOS 
devemoã deseja~ que i) chefe es,piritua que dirige o 
oosso cultó, ou o culto rec.Jnhectdo pelo ·Estado, se 
ache no goso de toda sua indepeodencill, r.om liber
dade de acçllo par!' poder.desem~enh~r dignamente 
o papel que lhe fot confiado pelo Homem Ueus. · 

Nada achando no relatorio a este respei&o, deie-, 
j~va c· nbecer como procedera o, governo nesta 
emergencia. · · · 

O senado deve saber que não de1ejada que o 
governo do mell paiz procedesse sem prudeo
cia, st!m discrição em negocio 1'e. tanta mag• 
uitude e mui delicado; não, nem quizera que elle 
ost11ntasso sua fmpotencia ousando dizer o que não 
poderia desempenhar. isto é, nada podendo fazer 
em favor do Papa e da Santa Sé, tão iniquamente 
esbulbada, e ao mesmo tempo se manifestasse de 
um modo que podasse nos acarretar desgostos ou 
desar peranlo o mundo, porque seria um procedi· 
mento até certo ponto ~uixotesco edmprudeQte. 

Não podia, Sr. prPstdente, exigir do. Estado pro. 
cedimento de umHercules, que na antiguidade era o 
heroe que andava por toda n psrte acabando com os 
flagellos que existiam sobr~ a terra e a contamina-
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vam,. e 1obrotudó os fiagollos que imp11rtavam para 

. os povo• elém da 'extrema i11justlça, :evidente iníqui~ 
dac:te; Nio; eu· quiz .. ra que· ua si&uação em que oos 
acbem01 · o. -governn obrasse-com_tolfa a. r•rudencia. 
com a maior delica1eza, mas não que chegasse ao 
ponto cm que a-honr11, a dignidade do paiz sofrr.,sso 
algum· •desaire com um silencio tão pusilanime que 
imp!_lrtaile a coosagroçã~ da injustiça. . . · 

Nao quizera. Sr~ pres1dante, que o _governo 1m i · 
ta3~e o prucedime~to ~· Repu~lica _do Equador, pro
cednueo&o que sl1ás JUlgo muuo d1gno, protestando 
a•umente ·contra a occupa~o de Homa, desdtt qui' 
o palz não· ae achava em circumstancias de manter 
o -.ou protesto conveDJeotemente; mas ·tambem alo 
desejara que 1uardasse um silencio pouco decoroso 
em pre1ença de facto de tanta gravJ•fade, uma in,1i( 
ferenç1 tal que· não nos boruasse sufficieotemente ao~ 
olhos do mundo, e das nnções cultas. Entre esres 
dous modos de proceder havia um meio termo, cuja 
manutenclo, ·podi,.mos g11ardar sem quebra do nosso 
dever e s-acriOclo de nossos interesses. · . 

Ora, vejamos, Sr. presiden·te.J como procedeu o go · 
Y&rno cu o gabi.nc1te de 29 de ::;etembro nesta emer-
gencià. _ - · 

O nobre senador por S. Pt~ulo nos disse que, logo 
gue chegou a este paiz a noticia da occupação de 
Rom·a pelas forçu italhnas, se mettera ·em seu 
carro e se dirigira á casa do internuncio apostolico; 
a alie particularmente mnnifestára o pesar que sen
tia a governo brasileiro pur aquelle acontecimento 
Este acto, que S. Ex; praticou, eu o applaudo d~ 
todo o coração, mas a meu vêr não era e-não é suf· 
tlciente pala tranquillisar os catbolicos; p-Ara sa· 
tistazer o. paiz. ·. __ . · · 
· Disse ainda S. Ex. que dcpo1s recebera uma nota 

exordio e da conclusão que eiio ·de pro:li:c ·nas 
notas- omciaes. -B1 ·.ainda'. a ·nota seeret11,, con.:. 
tendo a exposição larga do negocio, r«difrlda quasl 
sempre com as formaUdades ,jfa nota omcial, que 
não convem gue se· laça ostensivbmt::nte, não· 
devendo ser publicada pelo menoa '-na occa,.:ião em 
que se trata o negocio em questllo; esta nota. se.• 
creta é propriamente a que úsamo~ chamar nota 
reservall'"- Mas, Sr. fresidente; a chamada a·ota 
eoA(adsnoial ou verba é documento que póde ler 
r•ublicado. a menos que não conte11ha facto ou eir-..· 

_ eumstancia que no momento, por iotereese· publico; 
mereça· tlcar em reserva. , . . _ 

Ora. se~ests documento pód~ ser publicado .•. PÓ~ · 
de:se mo1trar, como sem duVJda era pollsiYel fazer 
com a ceoftdencial do internuncio, a que accus .. va o 
recebimento, parece .que S. Er. re1pondendo 'me, 
podia exhibil"a IJUando dava ao sen .• do·expliéaçõtós 
s.obre este negociO que corr"'u pela sua repartiçiio~· 
explicações uão como ·senador, mas cGmo minbtro 
dos negociiJs estrangeiros .que .havia s1do,. p..;is foi 
em vista desta ·qualidade que ~u tlz a pergunta; e se, 
S. Ex. não respondesse ou não -ma prometlesse -
fazêl-o. talvez tivesse necessidade da;·neste aen&ido, 
ju-_tificar Ufll requerimBato solicitando do governo os 
precisos esclarecimentos. O pauo dado por·S. Ex., e 
que eu muito agradeço, poupou-me trabalho. 

Estou bem persuadido, Sr presidente, quo, sendo 
uma nota de S Ex. nas circumstancias. de . .'ser ·pu
blicada, o nobre senad••r podia tal-o feito e, d~rei 
ainda, podia fazei-o sem acarretar nos por isso -des
gostos com n governo it~tliario, porque a diplomaeia 
tttm recursos. t--m torneios de phrase, t"m modos 
de ctrzer as cousas, sem feri'!· as susceptibilidades de 
qualqu,·r governo, e aliás m~nifestando uma ver~~ 

· conOdencial do mefmõ mternunci"'~-, communic<~ndo 
esse acpntecimento; creio que S. ~x. referia-se li 
circular do r.ardPal Antonelli, · prote~tando contra 
o conquista-dos Estados da Igreja, contrr• o-procedi -
meato do governo italiano, em respns1a a uma cir~ 
cular do .ministro dos negocios estrangeiros desse 
governo: o Sr. Visconti Veou~ta. Esse documento 
fõi publicado em mu'tos jornaes, &o dos neste paiz o 
leram·; mas disse S. Ex. que o recebera em um11 

da e no interesse d~> jusriça. · . 
Quem é a a ui, o· otrendido, Sr. president·~ 't E~ o 

m· is nohre e o ma'is brilhante representaR te da vir
tude ua terra e urn dos primeiros ornament.cs 'desta 
~eeulo, Pio IX ; quem é ainda a mais ofreridlJil é a 
lgrf'ja Catbolica, porque perde os meios de se des
envolver coilventl!ntemente uo mun1to, e ·o inte
resse da Igreja Catholica, cumpre que nunca o es-

· taottJ tJo'bfidallciaZ, e' 'do mflsma íórma responderá-
communicando o recebimento. · 
. Não sei o que S. Ex. ententle por nota confiden-

. eb 1. S. Ex. ncst11s cousas é mestre e muito di11tincto i 
fol ministro dos negocios- estrangeirtlS : occupou 
Jogares de diplomacia; aqui vejo que me vou metter 
em aeara alheia ; m1!is sempre qutn"o apreciar o que 
é flOttJ cnnfidtmciol, ·para dispensar S. Ex. de nns· 
manif<'lstar equi· o contheudo ou teor dessa nota. 

Em diplomacia tenho lido que ba nota n{ftcial, 
lia nota verbal -ou oort{idMcial, e ha nota secret 1. 
Nota oflicial é 11quella que o ministro ou diplomata 
acreditada·em qualquer Estado assigna, expondo a 
recl11mação ou negocio em que interessa seu paiz. 
e póde publicar-se. Nota verbnl ou confidencial é 
a que se expede sem u mesmas formalidades, 
exoondo o que ás vezes resulta de uma conversa 
quo ha oatre um ministro e outro, ou a communi· 
cação de um facto qualquer. nota om snmma 
em que não ha, por exomplo, a formelídade do 

queçernos, .é tllmbem interesse brasileiro.. .. 
Portantn, a resposta IJIU! deu S. Ex: ao .senado 

sobre este negocio não e aquella que eu .esperav11 
das suas luzes e da sua grande experiencia, nem 
parece-me digna do gover.no deste paiz. N.ilo é J!Os:· 
sivel recuMar-se a publio::idádo da nota que S. Ex. 
dirigiu em resposta ao internuncio,. porque não era 
nota secreta, mas simple~mento confidencial a que 
dirigiu áquelle enviado, isto é, sem o apparlllo o a 
rormula das offici~es: e•new poderia ser, porquanto 
o merecime1.1o des~ss notas que encerram protestos 
está n~ maior publicidade. O paiz devia ter cõnbeci
mli'nto da resposta que deu o miuistro brasileiro, 
porque se firmava t'm um documento publico, a cir
cular do card .. al Antonelli, que todo o mundo leu IJ 
a Santa Sé tinha nec<:lssidade que fosse publicado, 
tinha intarosse nisto, e não era negocio ~ecreto e de 
m;r~õterio. · 

O Sa. StLVJ!:IRA VA MoTTA:-Todos os governos da 
Europa tem publicado documentos á respeito desse· 
negocio; só 11qui .é qne ha estas bugiganga~ 
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O SR. MBNDBS 11B ALMIIID4:-Não sendo um do· mente, não no alto gráo em que nos interessa a ma

cume•ntn sel·rHIO. o que !Jer linmos, o que poderia- nutenção da lgrf'lja Ca.l.bolica ·e a exiawncia do Papa 
m9s oft'rer, se •·s~a nota e sua rl•&posta se publicas· livre e independente. qull é cou, a muito au.pe· ior á 
aetn no jor11al "IBcial ~>U no rehlorit! do minbterio ~>Xl&tencia ou nlío exisLencia de estados rt>motos faa· 
dos nel(oi:ios .estrangeiros 'l Não perdíamos nadA; ticiamente organbados por. mtoio .de. iPovimeatos 
antes ganhavamus, P-orque o pdz, senJocathulico, políticos 6 que podemos ser pe1feitamente ind1ft't1• 
tinha intoresse e satisfação em ver o m•neira raspei rentes. · . · . . 

·toía e digna porcrue o governo se dirig1a em seu E, Sr. presidente, que boas graças podemos ospe
nome ao Santo Padr·•, te mondo pata em seu pein, rar da Ira lia reconstruída como se acha ·em troca 
alillia tão ju~to. · · - - das nossas cortezias 'l 

Entretanto, ficamos por mais de 8 mezes sem saber A gratidão? A gratidão da It~lia é bem conbe.·· 
como tal fa.,to tinha sido apredado ()elo nos:oo go- cida d.o mundo, está escripta e conshmada na histo· 
verno, nem ainda cousa alguma se sabe, porque ha ria da casa "de Saboia; a Au~<tria e a FranQII: podem 
sobre isto mysterio, e mystei'io bem dispensavt!l a da.r disto, notici~ especialmente a: uUim.i. Foi sum · 
meu ver. . · ciente IJ.!l8 occurressem os. desastres da França na 

Ni\o poderiamos nor out.ro lado, Sr. pr.esidente,. 1uta com a Prussia, para ella iOJmediatamPo&e,cor
receiar t!e~gnstar o governo italiano, que deve estar rer sobro. Roma e rasgar a convenção do Setembro I. 
satisfeito com os muitos bons procedimentos que Nós ganharhmos muito com as boas graças desta 
con,.tan&emente tPmos tido com elle; fumos, póde-se potencia- lançando, n" coração do Summo PoDLifice -
di~er, a primeira nação que reconheceu o reino db mais esse ca:ice de amargura 'l .· . 
ltalia; ao Brasil coube esta afroutesa: aqui do rundo Entretmto, Sr. presi•lente, disse ainda a S . Ex:. 
da. 1\merica Meridional foi o paiz qria primeiro se o ht>nrado sen.ador por S. Paulo, em outro discurso, 
adiantuu a reconhecer a exis&encia polilica de um tratando-se das njudas de custo aos bispos, que dl'se· 
est11do europeu; a se ni\o f,,j o primeiro, como acre· i ova t·•mbem s1tber como o gabinete, a que S. Ex. 
dito. foi por certo um dos primeiros que deu est" presidiu, tinha procedido C''m o governo i&rttiano 
p sso. Ero negocio de tant·J interesse para esto pa1z que tambem devêra ter communic11do por suu parte 
que, SR o.iio o ftzessemos ·com tal açodamento, na•· a occupação do Roma e dos Estad<•s da Igreja. Ele _o 

. ~rnhnmos desempenhado um glorioso e- invejava) l(overno tinha pror.edido com o mesino mystedo 
papel no mundo I . como em rel çõo ao Summo Pontífice. Perguntei 
· Or•, o gilverno d11 ltalia d.evin saber quant.o depois aqui, quando S.Ex. orava, se, em relação ao 
applaudimos ~eu nascimentt? e r •pido .desenvolvi gtJvorno ttnliano. l'ste governo cuja~~ boas graças· o 
mento, no me1o de tantas ru1nas de outros estados, nosso tan_to desejava attr:.hu para o Brasil, me era 
com quem viviam'l! nas melhí1res rolações e não P"rmittido conhe~er a resposta do nosso governo? 
podia .. azuavel.mente queixar-se do governo do Brasil. Não pensei que S. Ex , que tão oWcioso se havia mos
porq;ue uma vez não applaudiu com arde.tr as suas trodn, me rt·sponde•se com tom tão agro a Psta ~implés 
glonas. não fui ll"go no seu en~ontro victoriando-o. pPrguoh, por quanto, Sr.prestdente. o facto tinbll-se 
AnteJiormen&e não tinha havido ·uma questão quP dado entre os dous contendores, o Rei da lt'-lia e o 
directamente uns interessasse tanto comu a presente "3obernnQ Pontifica. S. Ex. já nos tinh11 di1o. como se 
e assim. conhecendo muito bem o governo Jt111iano, tinha havido a respeito do Soberano Pontífice: Coi 
P.ela maneir~ porque se houve, os ponderosos mo- mut caladinho em eeu carro, á casa do inrern'uncio 
ttvos da ~JravJdllde e reserv11 de nosso procedimento, e di~se. « M"ito pesar tenho de que o Santu Padre 
não podui quPixar-so do Brasil a tal ponto que nos soffresse o que soffreu; digo isto á V. Ex. em ·nome 
podasse desgostar seriamente. do governo brasileiro.• (Risn) Mas. u q.ue, diZia. 

.Ora, por ou·ro lado, s<~nhoras, o que é que podia S. Ex:. na mesma, época ao represeniaote do gover~ 
esperar o. governo bra~ileiro procedi'Jndo de outra no do It.tlia, á, quem não quiz de modo lilgum 
maneira cc,m uma politica, póde-se dizcr>á Pilatos dQ&star 'l · 
ou 11 Nic«?demus, isto "é, em partiçular. ~ysteriosa- o Sn. SILVEIRA D4 M<oTTA:-Eete não ouviu as 
mente, dazer: a Estou por vós, so1s um Ju;<to. reco 1 · d d · t · 
nheço a bondade; a verdade d~ vossas doutrinas,; e ognmas a c,asa o In ernuoci•J, 
em publico ligar:-se com 01 pharbwus, ou fazer com.. O sn· MBNDES DB ALMBIDA :-S Ex:. respondeu
alguns christãos dos primeiros seculos que não ti- me com uma agrura que eu niio. esperavB-, Sr, pre· 
nham a coragem. do mArtyrio, que n·ão·ousavam con· sidente, porque o honrado .senador por S. Paulo 
Cessar. e honr.u em pulllico a Nosso Senhor Jesus sempre roi para mim um. modelo de,11iscrição. de 
Christo, mas á ooute frequentavam as catacumbas, cooveoiencia e do cortezia, e eu não. podia esperar 
indo de dia sacrificar aos 1dobs ? · . o tom ;~spero com que S. Ex. respondeu-me: a Ao· 

O Sn. Str.VEIR4 DA MoTTA: -E' isto 0 que muita Sr. senador não diria.» Eu repliquei: «E nem ao 
gente chama fi.nt!:r.a, mas tem outro uonle. paiz ?-Nem !lO paiz ou diria o. que disse ao governo 

italiano. » . . 
O Sn. l\tBNDEB DE A.LMBIDA: -Ora, do governo 

italiano nós não podirmos esperar grande cousa, O Sn SJLVJUR4 DA. MoTTA. :-Estão na posse disto. 
nem cousa 11lguma, porquo um tal procedimento uão O Sa. MENDES DE ALMBIDA.: -Eu não. perguotav.l 
inspira onthusi~smo e nem respe1to; e, sejamo~ frnn- cousa alguma S. Ex:. cowo sennd(lr per S. Paulo; acei
cr.s, qu~ a ltaha ex1sta ou dl3ixe do existir é uma teia boa vontade com.quc·S.Ex queria.dar rt•sposta 
cousa que oão nos pó de interessar seniio mui fraca· a uma pergunta, que aqui fiz. Contando com essa boa 
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vontade, eu lhe disse: « .\inda f•lta :resp~ader. : t) SR. SILVBJRA D4 Mon4 ;-E' que v. Es~ ~ID-
Bubre es&e ponto»; mas vi que . S. · Es:. lantiu.se i bem anda illudído c ... mo eu. · · . ' · · · · · · · 
ferido doloros~tmente em alguma p:trto, gue fui uma I O SR. MINDII oa .\LIIIhiA :- Alad1 'lic_redi&o 
chaga em que lhe C<Ji locar, on então S. Es:. n~tquellà : oe~h .eidsleDold, pnis· .não .esta:mos aqui ~·>m.o. aa 
occa•ião, esquecido de que'estava no senado, suppoz lbysswia, ur·m nos estado• Córd do clírilltrant~rpo, 
ter cabido em alguma touça dp casc~tveis. (Riso.): . porq-:-aat·~ quas1 todasasnaçõeschris&as•ãoiJoJ~·em 

o SR vJscoNDB DB s VJCBNTE'..;. Pt~Ço a pa- gerol reg1da1 ~or essa fórma de lf01'ljlrno; alo f's· 
. · ·· ·. · · t.smcs nos paizes em que o minis&rct' ,.Sde .diAr 

lavr~ .. · · · . • . •não .quero dar con&as algumas, aio digo o que· pra• 
O Sa. MaNDas DB AL!IIBIDo\ :-Eu ~cettava ~e tíqueu o govei'JNir, creio· eu, aio é pl'tt'pried·ade 

s ... Es. uma.ru•p··sta !J&•tes.termos ~ « Nac sou m~1s ·los ministros. S. Ex. te• ia sobrada rasio·pna.nega.t 
QU.BilltrO de es.tr;wgeltos; o q••e du>e. na occaHao su~ ·resposta, se ·IJIJf'gaase: • Não 'aou mini11ro 
aio poiSo reJIOllr, p~rque ~stes negocJos no. tempv agora ; o f.,cto se pauou. de uma maneira reser• 
·em-que eu .era mimstro nao elta .. am •·esolndos, e vada; ~>ntendo que não· ·e pôde· dizer e·uem me 
não me julgo babili&ado agora que não o.:cupo,a compele dizel·o. » As: im estava muito .cfiieUo,- eu 
pasta .ele eB'rangeiro~ p "a resp'•ndor. » E•J O··ar~a não tinha mab nada que· replhsr; bderfl j outra 
lll&i•feiw, po~que, II•J aceitava a respo!'la do S. Ex., portlt. A resposta de S. Rx. paree~u-me· incn4ial, 11 
DdO era aeuo · porq••e· queria aproveitar a sua boa Có:a dos estylos patbmealares. · . · 
von&a.do. por q•tanto direi mala: so S. E~ njo qui ~ lias. Sr. preaido~ue, ha !~U&ro p~uto a·lillufttar~Eu 
zer dJzer o quo S·l .P1ssuu entre !•lle, m10istro ~e ; t11mbem perguntf'J a S. Ex. so tinha d11do fnstruc· 
estrangeiros da gdbJneto de 29 de Setembro e o m1· 'ções ao nosso ministro em Florenca para·aéompa.· 
ois&ro _da !&alia nes&a C6rte, etJ· hei de saber .Pel~ pu- 'nhar o ~ei da ltalia 1111 sna installação ern ftomà, 
blicaçao do livro vermelh·• do parlamento Jtah.:no. ,S. Ex. dJSII&-mo que não. . .. 

O SI\ SILVEIRA DA UuTTA: 7 Quasi serupre é C••m· ' O ~R. vJsqoNoE ua S. VJCBNTJ!::-Eu não disse 
se sabe' algllód1 C·JU~. d•l gnvera:l do Brasi I, é pJloiS :queo nsao. M A . E-, - v E .i· -
livros estrangeiros. ' : . a BNDI}S DE L!IIBIDA:- ntã~ . s:. n_ o 

· re.•pondau prec1aamerue á pergunta, pol'lluanlo n11o -
O Sa. M Bl'WBS ·DE A LIIBJDA:-Jii que ü ministro dt> ! dis~o: • De1. • Colloquemos a questão no •~a verda,

estraageiros do meu paiz, não 58 digrwu de relatar :deito ponto: dando se o f .cto da o.;cupação d<• Roma -
um f11ctu, quu devo suppôr prdticaJu sem desar para , prlo governo da !la lia, .era natural que o no11111 mi· 
a nação, eu hei de sallor de torna-viagem. : ní~tro em Florença- pergunlassl:! a·o governo a:u•l a 

o SR su.vaÍRA DA MoTTA:-Livro azul, livro 
amarelloo' livro verm(llbo, é aonde se s••bo algum• 
COUIIa. 

O Sa. Mal'I'PBS DE ALHBIOA:-Hei de ver a resposta 
no livro -vermelho do pa•lamento it•liaoo que aqui 
não posso obter. 

O Si\. Sti.VBJRA D.\ MonA:·· Aq•1i tudo é, myslerio! 
O Sa. MBNDIIS DB ALIIBIDA: - .. Porlanto, unica· 

mente o _gue eu quiz fui aprov:eitar a boa vonladedt> 
::,. Es:. E ainda muis. e;u b••m sabia quo rrão ora 
S. Ex. o miriislro a quem eu de da fazer a perguot~t; 
mas, como·s. Es: disse: uEu quero dar a respnst •,» 
sob1e o que eu perguntar11 em rel•·çàu. á quc'slão ro
mana, liroil.ei-me a uproveilar unicamente a su.-• bo11 
Yonta:ie, alargando o I!Orisc•nte dos esclare imentos. 

Mas, Sr presidente, S. Ex , o uob"e ~en~dor por 
S. Paulo, nada me quiz dizer, cm relaçà•J á minha 
simples po•·!{uota que• arrisquei• animado por S Ex. 
porqu~nto d•s~e: « Eu não direi ao Sr. sanador nc!m 
ao paiz »... . · - · 

o Sa. VISCONDE DB s._VtcENTB:- Eu não dhse 
nem tJO pai::. 

O Sa. ·srLvanu nA ·MonA :-Disse. 

!~ua maneira de- proceder 11a occasiilo da Lraonsferoo· 
:cb da caroit.,J.; e como 'a orcupa~ão occorreu 110 
!tempo do mini~lerio do honrado Renador, eu preso· 
;mi (e ouvi m~'smo dizer) que S. EE. lho tinh.t indi
;c;;do a maneua de haver-se nPsta ernergenc1a, ia\0 
é. na· transferen ia da séde de Florença para Homa. 

:S. Es:. disse : • Não responJi direc&lt·melite a usa 
. persunta, dis~e que nio tinha dado instrucções, ou 
: ·~ue as dera nes1e sent:do. vagamente: isto e, q~JS. .. o 
:.,.,tiS•• ministro •·ruce•Jesso como o corpo diploma&ico 
'junto á côrte itahaaa proc.:;Je~se » Não soi se usim 
:comprehendi bem o peneaml'nto de S. Ex. 
; Desde que o governo do 8 asil não qu.arh ·tomJr. 
:uma posição definida. pronu.nciada, a respeito de um 
~tconte•,imento r•olitieo que aintb 11ão tinha o seu 
complt!LJ'.ent ·, pltecb n:,tural que ··o nos~to ministro 
em Florenç1 não se do,·ia· J)restllr a dar com •· sua 
presença cm acto tão eolemúe d·iJOio a um pr()nun·
cismento que bavia de ir rnalj'oa1· profundamente o 
coraçiiu do Santo Padrr; e pelu contrario em situa
ção tão delicada deveria.guard;,r o mais digno e CQD· · 
verri•n'e proceder; do modo gue,11eo1 desaBar 111 sus
cep&Jbtlidades do go,•ernoitaliano, niío fo!IB4' acompa
nhar o Rei no momento dessa osten 101111 tra n dei eneia, 
desagradando, tão assig11aladamente o Saro to Padre.· 
quo do outro lado do Tibra deveria em es:tremo· of
Cendcr se co1o a noticia de que o ininil!tro de uma O SR. r\JBNnBs. DE :\LIIEID4:-: • o que é incom

prohen!ivel eJll um.' mioistr•' ,Ja Cor6 •, ou om um 
mlndatario da nação. Eu aind.a. estou persuarH•Io do· 
que vivemos em um paiz cuja fórrna de l(overno é 
representativ11, e que 03 ministrus teem obrígaçãu 
de dizer a verdade ao p1iz e dar coutas do seu pr"'· 
cedimento. 

o ção catholica, c•,mo o Bras•l, se· prestan· a dar 
o apoio moral de sua no1cion111idade i esse acto· tão 
'corrsuravel, que só podada intereesar âquellt>s qu-o o 
pratic11vam rasgando os trat11dos, o Ct>Jcand,, tudas 
as considcra<;;ões, e·110S inimigos do cnristianismo ou 
pelo menos aos da Ig1eja Catbolica. 
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. Seria urq ilo&o mui&o •gradavel, se o qub:erem. 
para ó embaix~dor da Sublinie Porta, para o~ gabi
netes das pote•lciaa pro&eahntea; tiUDCa podia sel·o 
para os ministros de uma D\ção ~qne proCessa as 
éloutrioaa da.,n'l~a I~r1•ja~ · . 

· :ApparecenJo aqut. o auppJemento· d·• Jornal do 
· Commtrc:iode22 del11lho, em umdourtigos em que 
tratava-soda tranaferencia ela s1idedo governo it~tliano 
para Roma em 2 de-Julho, eu Ji que não se achava 
eatre os diplomata• contemplados nessa notavel r.eri· 
monia o ministro brasileiro, e devo dizer a V. Ex 
q~ tive com isto uma _grande satisfação. Eu que 
acompanho. e estudo o procedimento d·• meu paiz 
nas queaeõêa in téroacio~:~aea e t.mtaa· vezes tenho 
Jastimado ·os erros que ae hão pr•• ticado com menos 
preço noaso, tive uma consolação no meu C••ração, 
notanao que nlo havia feito parte. d~s~e acumpa
nhamen.to o ministro br<~sileiro; entã•l comigo disse: 
« Estav_:a . na .pasta de estrangeiro• um cidadão 
cheio de talento, de instrucção e de experiencia, e 
era natural que assim acontecesse; bom ca1holic•o em 
summa, com todos os dotes oecessarios para tomar·_ 
um expediente delicado e prud~nte que nos resguar 
classe de um passo, que em nossas cir~umstan,~in~ 
não seria deoor11so da r » · 

Mas, Sr. pr~sidentl', tive depois. de ler algun~ 
jornaes italianCis e fra11cezes, e avós algum· t9mpo .,. 
supplemeoto dJ 21 de Agosto do mesmo Jornal do 
Commerc:io, e com proCundo'des~osto vi que-na lista 
dos dirlomatas que acompanha1am o mioiqtro dos 
negocias estrangeiros, Visconti Venosta, rle Florença· 
para Roma, se achava o Sr. João Alves Loureiro. 
ministro do Bruill Pois o mioisterio de 29 dtl Se· 
tembro, Sr.presideote,que tinha Lido tamanha canteltt 
em dar·. aqui 09 pezames ao ministro do Sant.) Pailre 
pelos aco11te.:imentos de R .. ma, que procedera oe:;,ta 
COrte com tanto 1ecato , julgou que podia dar 
com mio larga usa boCetaf1a na face do Summo 
I•ootiüce, concorrendo pa; a que o Bruil, o.lmperio 
da Santa Cr'uz, fosse assistir como testemunha . e 
tes&emunha ccmplacente a.esse al!to da maior injus
tiça do sectdo? Creia, Sr. presidente.- que, como 
brasileiro e como cãtholico, senti amHgamente este 
procedimento do nosso governo; não comr•rehendi 
o_alcance de semelhante politica, deploro-a. 
u~m sei, Sr. presidente, quH em RBma 80 ;.cbavam 

o ministro da Hespenba e o ministro de Purtugal; más 
uo throoo de Hes_panha senta·se um fllh·'• •1e Vtctur 
Emmanuel, e de PorLu~al é Rainh 1 urna sua. filha. 
Os' ministros destas governos _podiam ir ,á cortejaa· 
o Rer Italiano. O procedtmento dtllles é explicavel 
aiuda por outras cireumstancias, o nosso, niio. 

O Brasil não, Sr presidente; o Brasil devia ter 
seguido o ex<.>mplo da Fr.,nça, da Belgica e dn Aus· 
tria, nações catholicas, qu<>, respeiLand' o f •cto, alli 
não se aprosentarilm por meio de seus ministros. 

O governo belga, q•1e aliás não tem uma religião 
do E&tado privilegiada, como nós te .nos, deu ordom 
ao seu mimstro para que se se transferisse a sédo do 
governo italiano p11ra RomiJ, acredüa.l'l como I'Stava 
nessa COrte r.,sse residir naquella cidade Se com o 
nosso assim o determinasse o governo iriam os bem ; 
mas o facto ue assistir ao dia desi!~ iostallnção. de 
pruposito, para honrar ainda mais esse acto, p~ra 

testemunhal-o em nome de aeu p~iz. não, o goV.êrno 
belga, guardando todas as convenienciae não ousou 
fazer; não, o m~~oiltro belga, oào foi,. _pelo menoa 
eu não o vPjo c lr,templado na· lbla dos ·JOrnaes.ita
lianos que deveriam estar bem informadoa, nem nos 
franoezes, ~emquanto e.Jte tran1f.,ri1se _para Roma a 
sua residenciá. · · · . · · . . ·. . 

Era esse o procedimento digno, convl!lniente e 'de· 
licado que devia haver da pr.rte do Brasil; ao 1.,.;. 
ver no. cumpria dizer ao nosso mioistrn: •.u Mudada a 
cOTte para Roma, nllo ha remedlo,=Tá, acOmpa_nbe a 
corte onde eatá acredit~do pt facultando ao ministrO
o procurar com aoteéedencia . um espediente para 
poupar l!e·a essa acena da IIJstalls~o, ViltO como do 
outro lado do Tibre ao ach.va o Í!JIIJltO· Padre· sof• 
Crendo todo• os martyrios dessa lnj11s1a occúpaçào~ 
e não lhe devhmos c~ussr mais esta·amargura no 
cora~o. augment'•ndo a afBicção ao amicto ·" 

Assim procedeu e muito bem o governo francez. · 
O seu miuistro em logar de achar-se no: dia 1• de 
Julho em Florença e no dia 2 t>m -Roma,•foi fazer 
uma excursão á Pisa. O nosso . ministro tambem 
devia poup.tr ao seu paiz esse 'desgosto: · 

O ministro da A ustria não se áchon tambPm na 
cerimonia. e note V. EX. que é eh .. te do gabinete, 
chancellér do lmperio, um dos··homens que maü 
tem aJnigUo a lgreja Catholic:. naque'le lmpcrlo, é 
um protestante. o conde de Beusl; mas. não oPatante 
todas as corlczias lei tas ao governo italiano, . guar•
dou .esta deferenci~ com o Santo P11dre, defereocia 
de que é mui digno; pensou-se bem e com tempo 
de que essa cerimonia iria encher o seu coração de 
muita amaraura: e lh'a evitarà'm. · 

Dir-se-ha : « LI! esteve .tambcm o m!nistro da 
Bavier .•• -., M<1s quem estu.ta um [lOUCO os o -gocios 
da. Europa e sobretu•lo 119 que• toes ·religiosas. que 

. til o de pe: to tfectam á lgrPja Catholica, sabe muit'l 
bem o que vae peh Bniera : alli é onde se acaatel
taram o~ a!lversaríos dodogma uhtmamentedellnido 
no concilio do ·VIIlicaoo. Pm revolta I'Ontra n lgrrja 
e é orde o partido catholico ó eontrariaJo pelo rei, 
que chamou ao flOdor os· homens 'que mais ·a hosti
lts•im·: nAo admira o que praticaram com o Rei Italia
no . .lá se, ê, portAnto, que era mui natural que l{ulzes· 
sem dar urna demonstração elo seu aborrt>cimento·ao 
Snmm • Pontiflce, 11ggr·eg~ndn~se o minh tro bavaro 
·no cortejo que acompanbllu o Rei Victtlf M"noel a 
Rnma. O procedimento du outras- potPnciaa ca
tholicas menos· compromettidns que a Baviera, ó_ 
sem duvida m.1is delicado, e digno de louvor. 

Rra este o procedimento, Sr. presidente, qne eu 
desejava que houvesRe da parte do uossõ gov•)rno: 
elle não queria interferir, desejava· mostrar·ee de 
alguma sol'te neutro nn questão romaoa, não queria 
o~tentar a uossn CraquPzR com um simples protesto, 
não queria dor uma l'r(!va publica ·do reconheci
mento da injustiça pt·a ttcàda cootr~ o Santo Padre; 
devia t~orta nto collocar·se em postção de prudente 
res~rva, abstend'l·Se de actos que fo~sem ferir as 
justas susceptibilidades dos cpntendores até a solu
ção d'3 questão, posto que em miAM opinião a t~o3r: 
dadeira nttitude de um pniz cathulico não seri.a rssa, 
cm prcsencn de injustiça tilo clamorosa. Mas taes 
são os tomp.,s. Os antigos diziam ano caso dedu-
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vida ab•tem··te. » Não era a questão romana uma faltado: . ao seu dever de soberano- • de cb~lio ·ao 
queatio resolvida, .nio estava decidido que Roma seu procedimento com os ialelfzol ~lacotf'fOI 
fosse. a-oapltal da l&alia for. accordo êfe todas as assiro tambero que o proorio Pio IX, aliada alo ha 
nações; o governo do Bra1t com o aeu agente Junto muitos anaol, -protJigou ~coro severida'cle .o trila· 

-ao governo italiano podia determln_ ar-lbe: «Siga alento, niio·- manes .condemnavel, que-_ 011 poJ1co• 
para R•,ma logo que a côrte itali'ana esteja_ BJJi 1otrreram. do actual governo moacodta. _ Rã• .1'0-
matalladu; mas nio autorual-o_ para Cazer parte verno- dos Papas qi.ie l•rada em De111 sua contlaop, · 
desse cortejo no dia da installação osteoto111 do R~i. ·sim;. não tem aa cautelas da prud~ocia huàlãna <•ua · 
Eu_eotendo, Sr. presi.ten&t>, que o g~tbioe&e de 29 de politica aio varí4: vê a inJustiça e a proftfia em 
Setembrél não procedeu hllm nlo_ d11odo. ao ooaso q,ua~er pa'r&e ond_e se assfgr1ala. · -- · - --. · . · ._. ·: 
ministro em Florença, que jatgo não podia obrar -- Oir·se-ha que elle &eni a iua furtaleza ·.aa proprla-' · 
por 1.eu m(ltU proi'ri"• instrucções que o guiassem fraqueza, ·nao importa; mas a verdade é qae sua .-os· . 
·de' m medo digno e satfsfactori..J nesta emergencia. 'é a mdis autorisado, e ninguero d~_ej(aer o alvo dé. 
Houve descuido. . c . - . · suas ceaauras: a verdade é que a JUI&l~'- tem aelle 

l'or ,conaequuncia, Sr. presidente, não me satisfi- _o1m"' voz em deCezit, sempre que é oft'endfda. _ A. jus• · 
zeraro as- respostas que deu o nobre senador-por ti!:a e o direito em que tanto 1e falia; os gover
S. Paul·l, como eE;.míoiatro .dós ne~rocios estrau· nos temporaes só observam e acatam,_· quaado: 
gefroJ .do gabinete de 29_c!e Setembro, e eu sinto temem os canbões e_as bayene&as; e ,quando a ri~·· 
que ainda maia esta erro comroe&·esse a nossa diplo- tima-.não dispõe de taes recursos e pelo coa&rario -· 
macia. - estão em· poder do iniquo aggreuor, a ju11iva· P.ó•e · 

Eu aei, .Sr. presidente, que ·QOI governos. m!lder· iwpunemente ser ('OQCUicada. E já não e pouco.~Sr. 
aos uão .ba essa tempera de aço, essa fortalaza daa presidente, se se póde obter delles, aJflliJ i · ou&rol -
convi~esque sempre tem \Ido e acompanhado os respeitos tãoor1ulb.,sos, osilencio éomoteatemunho~ 
ponUOces romanos. a de proOigar o crime emprc· ou documeott~ de sua desapprovação, pofque 
que procura. domin·•r a sociedade, a de condcmuar quando a injustiça se pratil'.a e aio ha a bumüba~o
a it1ju1&iÇ1 em qualquer circumst .. ac:a, ainda que .. .to elogio e da approração &olemne, o siJeocfo. é 
appansç_" amparada pelos vul~s mau proeminentes aempre uma raprovaçio, não tão djfcorosa, é certo, 

. do aeculo. como a publica e expr~ssa coodemoaçao .do ag~ 
Foi as•im que Gregori.l XVl soube dizer em Cace gressor. · 

ao Czar da Russia, o CamÓs•J Niaol4o,·que elle tinh~ Voto pela proposição prorog~tiva do· orçameo1o: 

........ 
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per .. r remedio em tudo e por tndo saUsractorio. • tulo respeit.abilissimo de verd.tdeira propriedade e 
Iaevitaveissão os inconvenientes, Sr. presidente, que como tal deve aer ·guantlda; e u•im o senhor 
ttlrá o paiz de soffrer, mas sio males necessarios brasileir • não póde ser despojado sem justa iodem
que cumpre aceitar como beneficos, visto como são nis~9ão deste capital; nem póde elle ser sacrificado 
remedia para se evhu maiores males, são mei<~s a pnncipios abstr.>ctos que aliás em suas ultimas 
indíspensaveis para se attingir a um firn indeclína- consequencí•• com a m13sma logica, em derradeiro 
vele que urge alr.aoçar. r, ::;:.:; r;-··, f ~xti'I~JfJrvblvaríam ao communiamo. Porquanto 

Não é posstvel, senhores, q•te S6 per)leiue,.a tilcra .e"...,.raljçfú> ~.L.hualquer outra classe te proprie
varia no Brasil (apoiadnsl, e tal é o reconhecimento dade real tamtiem ao conaiderar-se o privfle~io 
g••ral. o riobre •enador o daclarou, qu•mdo observou de grande concentração de riqueza e a penuria 
que em todas as represej\tliçõêá~esiiPadaa por~todóf d"f ~Ílilplr;.P!P't8jd9",poplll-91~~\uda. não fal
os f,,zendeíros neobullÍa requer,' nenhuma 'declara \arí.ique'ntltébasse rtzló,'~egítiidb' b dit6Uó ndural, 
,_ue a escravidão deva ser perpotuada no paíz. aos communist.aa quando dizem que a propriedade e 
F. devo observar, ~r. pre~i·S~n\~,·.1que: em.!IIJ~~tq o I!JII f9U!}O~- ~lreg.uq~;em a au" divtsão em proporções 
nobre senador assun as.stgnata+a· ·o'cara~tensttco' rg•laea-pofir.odoia;IA! proposta dogoverno, longe de 
dessas representações, no seu dis..:urso S. E 'C. não cabir no extremo absurdo de tão anti-socinl doutrina, 
f~~í coher~nte~(llqllO,Zre!J,lll!-ente ·ded~.ziu:tpcill:~.~t~: a;a::· .o te,!D,~ .y~ata ,~nlf;t.B.~,.a_,P.JAAJiedade. 
zoes, cuJas correturoes-"SaiJ· que' se· repHta- eate·pt"O• "'-"-o~~ oOt.HM .C•iW, .. ilbOfGIÍ',~eilü•lliáa"tipposto. a ser 
jacto porque com elle se prejudicam os interesses ma- possível, é mais vicioso e revnltante ; deduzir do 
xi1nos do paiz, os interesses da agl'icultura11118.1lãO· ·uc&e-desse. graocle interesse assim le(IHimado, da 
deve ser perturbada, e em caso algum sacrificada. continuação do trabalho eacravo -organHa•to, .. india-

Senhores, a questão não é demoos~rar alguqa ~n. R~V~lá lavoura, de que não é passivei dlj chofre 
conv~nientes que O projecto necesscoriament.e e. dl'l prà~cíodir sem cahir em C011lpleta ruin'l; deduzir 
B';J& na.t.ur.e~~ .. ,ha d~ tFazer,. p~rque ,aq~·i t.a':'l~e~, n11:-, deste_ esh.~.~ de !lousas que as geraç,õ~~ futuras, dea
n,lf•í~ta~se·.~r·et?,~c~tt<?, d.o _abyss'f~ ,f!,~YI!!l.U~ .'11."~~.at·; .. ~' cen•ien~ia· íl.os'escrn«is 'esi'Btellteli --estA o~ •Vlll'~ladaa 
mal: dli: ~BCJ.:.It:~.ld~() ;po~. SU~,. D~tur~z.~ 4~~1a. arrasta.r; ao• C,àptn~.eiro' eterno, cqu.e: O''Ute'i'U :d,a'ei!Cra••• ~8· 
~.odJB !'l~s~s"~n~?.~':l:l~}~r,tles, re~~~.t~m dll natut:ez~ ·da!!: sarutment~ ~·~·prod!J_zu• esérl_vos'pll~ •1aa ·:senhor, 
cou11a~ ;,, na(! .ha, J):M1? .~~ c~ra~. ~aman,ho"mat·:~o~: que não é dlldtt ·ao legtslador' alel'lll'' llemelbllJt;t8~'-'e~ · 
gr .. ~des dô~çs; a questao, raao se reso ve demqns•. tado;.é!oa .. ver.dade·c.QPJQI8~'Eir: UID:!·J.U8Q"d9,.lnqu•
~r~n. ~<~-~~~.Q~:~9_ :Jon. ~e,ilie11. t,es;qu<l·. i. ~e'yità'lm. _ e. lite,,ae d~-_:.· liflcaveJ, coo. 't·r· a,o. bÓ_~. •!'n~~, ,d.Jr.ei~q ~ h ... ~má.~!!t,c;te I 
r~o 1?1?~ qH~M~er.BY:tlt!'l~a., e ·po,r:certo e.m·ma~o! e~' l,;.o~tra :se~el~a!!W.ii~Ut~ .. --.P~O~ii!.abi~~~~o•.Ji!'i:n
ca~!'Çil~, 9 .. qy~, .é P,t:e.cqnisac;l~ ppr .c!lr.~Oi!l eootra~11~~ clptos, · ·_prote~ta o'· ·aêll\uaeitto' · deste·· povo '-'~mén-
rfs.do.P,rOJe~to, .. nAqll~lltA!H~ re,c~.ohe~et; ... ,.a~:o.m.~•!l' ·cano.•<"~·~· ,"·' : .ru"'''''.'',! :·;u : . .,,.,,,:o<Jv . .,.~ r.' 
xp~ i,!! a~~'l';l \ ~?. ·.~ ~.s, pt(Ç,~.m ~til~~~~~ not(lru••, C!~: pa~: A' q.atllo •que • e•~~ nCJ .JIOI:V~,··t~ue,oio>é• p_u11uid~ 
pa.::a, ,se,B,ttWg\r. :ao, ~-'P. !.nd~c~1nay~l,: }~~.b~r'·c.o~: ~: e 1 seS: .por. ,<lespoatça~,a4D: 1 ~e~ ,P.Y. ,pp.Ji JJ.H~g~~· 4qlla 
m~.or,,J!.~aJo1 a e~~~a;~tiia,~;r\Q, Br~sJk. A: :1l!IQ!'!sstdllde, pó!i~,.e_lgum dUJ }P~~9ce~ .• •.. ~P.J,,,.!Jil,~l ça~. ~B 
de a t_Ílngu este flm qe ;lev ~ ,n t,il_ ~().111,~' ,u'~ ;mo~.u111en~: ,ep.b~t,r: •· ·m~•lll• .,1111.11~!~~~ . r·P~·~~~ . ç~A.~ J 
g~agttj.:q,, .. !f?,~. pão pót~IJ ~~t: .~~Qi .. ,i;l~rro~..lit~: n,em: .S!;)Ql~r•: dfii'Ua,_ e•~· "!Sg~ra~ .. _(_~,.,rac~l!i•#.t~•,,~Jí- · 
e~.itad_Q; .· ~ ·"m m11rco a'ta,l, que ad1Q()8sta l:)nm par .ia ·1JDanas do te~islador ditr'dtveraa due~9,r ~- lfe,-e. o 
i~raHit~l ,~;·t~•ií.éra·~~~ :·q~e;,!l.~sar·,proc!Jra! iii~ 1il-o;, aecess~fia~llnf.!l. fa,zl!r .... 1e ra~es .do b.3m. pübU'éo'e 
netle.,está tns~rtp&o:-:- , e. ten~11r o ·fl!lposstvel :porpe~: os prlncnptba da' mora'l 'a ·Jmtlça'·o reelamare~:O'le
.~uiú', ~.~.~ét:~.'!~d~.c>.;.~;t,o,'.~ra,sn:: .:.;7: .. ~·: . ·. :· . ... ' ·. · ... · · • '.'.'' · gii!ador.: p6de,:atu~a:~n•rl.l &Ocloa. oe,prioeipioa,~ au-
•• 11'JI, . .!l~st,~· :veJ~""~~· .-:•l!n!i,d~e~.·. tl~. iq~e .e.Jna~~~D,l &ontilr.' ·• 1 ~ctavidaopnil! .podeú.;.eom,.,o apoio, de 
a.~ ~~~P,O&tÇ~.d.,s,: d~, .P.r!>. m~to,.,:· .'Jl .. ~JI~r •• '! .tra~lil.lii _ot.:· tllda.·o•'pn!lcipio•lletermtnar.,qqa;nilo;IOJJI• ,eiQI' ... 
1.~~.~~~~~ q';le ~ll~ttY.• ~·a a: t~rra ...... J.otr!l.D~ll' ~ a'p~~P:rJ~~ ~ lfbi.JOit_queaucere"uk mlllher tae'!'&va, porqpe é,(CI!Wl 
d4:;e,~xi.s~e.~i~!! .e~.:.escr.a~Q~ .• : q.•oe Ja~~·· ,aar' ~re~ir~ ... ·~ e ~1re1to, é reclamo dll humanidade. e ide ~'"'li ... ~ 
do, .~?.~~0.~· •. ~.· . .'~~Y,r,a!f_ .l!fJl,·~~.a. (),, c~.m .. :'.JU&!a, :frtd!!l .. 'niilt~: ·q~e,~a . escraovWioo.d.-ppareça.:.do.-·BraeaU J_,:-,Uma 
saç't~''·~'!l{~'~~~~~}.;,.m.a~ •. ao m~sm?-.t~mPt!'.d~~l~r.a~ or.dem--de·•:eoulu·f~adãda.de:tonsi•tmna.aaQQfj •• 
que a ~~f~ÇA;~ .~utu~~,d~:s,.~lb.r_av~s; ~r:a de.~li.nJ!dll ao; merecec eanaidor~çlii .no ,qlle,ellleada:cllaho•J•&e.
captr!'~.lf.\1• , pa:scet:á .. livre, , n,a() ~~~ís ·llnKr.oâsa'rA o: reHes·· .respeitne111 que: o:pOder. P!~bllqo iau&OI!liOUtt•' 
:rn~m~m; l!.a ,l)sc;~!lWB .. e~ist.~nt~: . ~:a t~ste~ ,'mes10os · ni·o.' :d~~em ' d~Hrepente. "aer: aaortftc.adoa.; por. ,ett~&ó 
pr~~~~·r~., Ç'?~" resl!~,~! .~o!!(. lagltt.m,~;~~ ,'i~tt;~~es~~s _ d.e i estt .. suJeita· ·~ to.Jtas:aa. aftaraoõea e., uansformqço.Qs 
,f!Ous .. !!e.nqiJr~s :., t,~es ~o:~~·~L.Jbst~~-tp~es'd,JIIpo~tçoea, q1.1ç 11 expen~nc1a a~on~elhe ao legialador.,,quallto 
.d·Q P~.oi!1c,to~ .. d~ go~~~~' . . . / .: .. " : .::: ."" '· : '' ma1s se,~,.~q~~t~ade'«! ~1l~~~ç~ ~ J!'!~~·~al'.'!ll) I. _. , ._ 
' :f,:r.ro. ,lal~.· ~ .. d:is.m''\8

1 a~p)or~te IS c.· on. 's.' ~q.oe~.ct .. •'s será . B.UBf?~.r •. ·. poill! a pato,, P!!~.ml.''tà.-•e·me· 'a f!Xilressao, 
4.e ,uiD lit\1 o de~c~nh_'lcor ,<t\1!3 .o .• t~ab~ li\: o· 'escravo ~r-' e,m · tlo ~1.\_ravagante:oomo attentorlo-diret&cJ •anho
gnn\slldo,l{!·•·l":no· preseqte, · pnocipalmante> culttva: nf; àu•afttflslde' lesà·lillmanidada, 'é' esager.açio··que 
~~ , (erra;, 1 cu;n~?t tiie,'.p ",I:!J;p~tnl)pais' 'pl'éCi()so :do: ~a~ : ~scu·~ue'Catiç~o·; seria· ~o falsa dou,rtua· como: ver~o 
vr,i\d<,Jr, .b,ra s~t~.1ro. ,f!. m:~to, l.ndl~pensuvel.,a·ctu~l.mo.nte; í1s1~en·a 1 r.estultt~e do·· quo 1 ·dissesse; .. ·• E•!'·polso· p4r 
de f<Jmontai·_ n sua lOdustrta; d t prOdUZir e 'sustentar: 'l)ettOS ·a 'esb·!torrenle;·eurpoiiO•COm•razoel,d81<1D· 
a famllii\"e o ~stail<f: ·e .qu·l esteJitcto' de tam".bhit tigas ,usar:içns e com· a natureza •da• plenitude rdos·in
im ,,ortariéi:, 'el!'t'á tão I ·gitimado no reglmeli ·da·nossa: tere~ ses de' que·· está d·e ·gozo aclii'S~o•de.proprie&arios 
lei civi!,'riâs m\c'essida.;Jes', nos mteNsses,"nos habi-: demonstrar e· conv_encer•,que 11 escravidão! deve con-
tos, 'n'o:l r.·osinm;ls ·,ta popnlaç5n qi1" tem flOr· si ti-: ·tlnnar no ·BrBsil,»· '-''·" ':· · ..... · ·· ' .· · ·'· · .. ,.! 
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coa.K.rntio .e cuateio dos p~taéio1 e, proprio~ d~:' .troa, ~~~~pye~~~f!tes: .dii .. t? ... ~n}l~ ~o ·nob~é 'seli~d~~ a 
Cor&a; e, po111, se por dispusiçso d~.lei ·--~dá ba,i&a .constitue~ .. a .p~g·ç~o dfl,t~l;1~. a!luil~o q~ ~u,~p'ril1' 
nos aomçoa ·da ·oscra nria da QJ*• "'' out~o. lado attep~eJ:\. reesuard·~r, ~; ma~~r . tanto· .a .-~~lO ~o i o'~;' 
p6de:-se~ •· deye-se.~Y.otar~. 01 mt~wa oec:euarioa .,.~:a rease,tnd:~í4ufl~-~~~ •. d~ .d~~~~~~ct .. , ':: .. ,,~, ,: 
acqut~fçao de serviço• 1!11111 diROOI da ~·n"aça dai ' o .Sai .. SILV.J!ll•4·dD4o;.MO'J'JA ;- EqtreJcai.Q. eu ... ~· 
propneüd•doapana11odaCor~ •.. : ·.·~· .. · ... :preferem.·. , •.. • .. , , . b.• ,.,.,.,, •... _., .. , ., , ,., .... · ,. 

Outra ceadura ecom·appareocua de m11or.,proce-, · ·· · · .. ·'•·,' · · ' 
deacia fez. o . nobre seaact.or .. pelo Pa.rá em, relaçio , . O Sa. ~~IIT~o D4, IU!IT~Ç4 : - Ell~~ prefe~ Ir 
ao1 escrnos da• ordens relil(inaas que, s. Ex .. e.xtr~r: .Du~a.mos . a · v~r«U~e.~ tem-s~ ~roeu~ado·:cleBY~itat a, 
nbou_ fouem auim tambem·alforria~os. P})r1 . ,virt~d" ~.ltillll~, ·leva~. ,talsal_lio9.lle'l! ~ coa~cçio • dl)l'. ·~nell"l: 
da le1 propoa&a_. Sr·. pree. ~dea~, era 11.to ao aatu. f~.l, d. ei~•.· _,,llt!l. • ea1~111~1 an 118U&·IIe,aU.U• ... &iJe·Dl\0. • ~ 
era esta ·di1p011~ ·tlocbcaa, :dee&ll .. lei .. como,f8ZI.a, rael, .. ~ao_ ~~!riam e~ i!éllltll-•ti&el ,~nlaaOI· J6 'U:-:'; 
honra. :aos ·I8Jitimeatoa .daa :o: cleas· nllgJqasa11,, e ia• pesiOI, q~~ ~'DI ~o~O. teln .. prattetldo.,DiiO:as:eeHOIJ, 
mesma iadolec· e aatureza,da :sua:.pia iaaü&qi.,.o Q. ~liRP.C;I~~o-or; ~· ~re~.s~p8t•o•noDre seDador-e_. 
de&erminaYa Nlo era ponivel nresciadir de ~IIDir ~utf!i8,-11li~toj·a ~-leY-..U!edl C!OIItfl· 1a1 rd .. p~• 
ii ·- ' lb 1 ~: .:.. rdeD · li- •i~eapro&ectjh'aildG,.,rófeó'lb.''~ !•.• 1:•u '·'"'' ·.•·:•i> '''·" _spo~lÇIO ~dme ~~~..., co

1
. !D._re aç!IP, .. ó-.,s.

8
o .. __1,10r~,. ,. ,,, .. ••z:·:r•••·l• ",.,. •. !.,~. , ... , ,,,, .. ,, .. , ,~ n·• r.·d'"; ... ,,, .. : 

DIOSal, VO&all o-se.uma a•·que&ew."' r· mpnoullpor .()S ·S 'I' H .. . ._p. " . · ,,,. · ., · · · · .. - · d · ·., .. 1 ..... r, . ........... b"'' .. . , a. ALL•s. oaaa :9•••·· . .-p&tJcwrJ•, fJ "'"' 
e J»rover.a exnaçao a eacrav11 o em1erm,~s ~ .. '?1•.·. · ... , " ..... , ,. ,.,.,.,. ,, ·!,"""'' ,, ... ,. 1 .. 1,.".'· ,,.,.,.,., .•• 

Dem•as, 1enhores, cumpre. recor:ah .... ce~. o · estad. o , .. O. ,;S~ .•• ~ ... 1ST~~ ; DA, .. 1.ps:ra·ç· •-i~, $r~ rr1~•1~"'~"''· ~~ 
a-que chqaram as or4_.._., ·•. *.s~D~1~4l;l!'.e1Jas ao,torio,.e .no.ta~el.qW'.~~.-,.o ~~no.P!..-~o,·~.A~·)l~: 
tem .e ao presea\e· t::dope.adencl• :~~ q~e se .... acham, prp •. ec .. &o.d!i. Li~u .... ·.'o~ad.C?.Jlr .. ··.a~• , ~MII~vu~.•l. ~~!l~. _'. 
do poder clril rela*a•ame1_1te. -á, ~ b~re d. 1~011~0: ~·· aa camar. ~ dO:SAep-.&~~jJp. ,1,, .~1)1';&. Df:»lq~.lfa:; . ., .09.~(tij. f,._: 
seu1: beas; "o coa~d,.,Já se ~am.no seu dire1~ aa~,eapec•al q~e P.rOllJi;&lU,A.q!f~~le1 ~~~~t: ~u.~i'!lO.'?.': 
de propriedade que- preCi~m de, ,ou~o~;ga cl'!' go e.tao .· bl?~ _ .cJ.t~411Zl~~.: ~., d:~m.o~s~~~ÂQ; q,;t!,P.c.lr. .~~"~: 
vemo para. pr11t1c•rem rau1to1• ac~1. de ,propneta-·. f.,z clar. ~- que•tio O.Jit'l.&.;t;•rso.w.~· e,;.a·:&õc'loi!.CC1!';: 
rias •. Neste sa~umpto. aão ba objecto . p~r! ·.rapar~ veilçe!l q~e .!Je .cbesar.i~, .a. •e~~r:q~; ·~ãq~MIIY~.'.éli~~ · 
que desde logo, se . decre!4~se a .. manum1s.sao ü es, o .m1D1mu. abulo;, nlo ~~u11e .• ,~lliDJ~,. Di~t:,PI~~&I_gi,cf. 
crnatura das ordena relifr1oaas. . ; . . . . por par,te dOIJ f11~~il'"'~s_!. (~ ~~~··cic!,,:), l)ft.:rep·e~~: 

·O nobre, senado~ por. S. ~auJo que se levaatou se ~P!lrou, e~t~ a_u~~ •• oas. Oll'C!J.ID_I~I;'P~~~~ :-..,c;~ujt~,;a·,: 
tambem em.oppo!lu;ao ao proJec~, e. apre&~n&ou ~I!Jit .mais ~trji.PJ"di,~•pa tra,~aCfJ!maça.~; "· I!E?rla por,Jorç~ ... 
emenda substnuun, apontando 1Dconveo1eates. que do mot1vo.d,e. que: féz men~o .. q. aobl-"&t .. aePa4or. qq, 
DãO podem deixar de haver~ ta!Yez .em m.aior ~~~ me áutecedeu; qiliuido e:i:p.C)Z .éJ~e ,u':Jlj da.uaif»"'is;,: 
cala em qualquer outro .proJecto •obre. a . mater•a. pelu fiUaes, o. sovernc;~; alio ,deY.la ter ·~nteià\1va naau··· 
não i!dv.ertiu q~e •ua id.éa poata ila emeoda.c.ontém •Jues.~ E?ra,P.ara qHá; 'não ~~JÍ'!e · ~Ua_ côr;,~t,itlca 
mult1pbcado•:anconven1entes. S •. J:x. suppoz que se que neceaaanameo&e.lbe daria.,a ~nicla~J:va mmi1~ 
tratava de d•r um· praao de· mera liquidação, que rial! 'Não;.conoordo que á ioicl.\ivá do'lóY~f'no.em'' 
com 28 ou 29. annos mais. era ba1taate para os se- tal assu.i1pi.O tragá. aeriJpre. a ,~~roYerlaà"'pc)li&ic.;. 
nhore1 1errirem·18. llvremeu&e dos seus. escravos e ~~&as, .éiricon&estavel. que . !l. damaat4.. Ca~l~en~ ·a 
a1aim ftcavam muito habilitados. pa•a se liquidarem cootcovei,'Sill p~litic'a.;, "e. a,re~ÍI:I'· para ~·~~P.tc». 
e ae operar: a tran1fo~ação do trabalho •sricola ~pretexto. de .UJtereues. poliLic:O!I; ... tal• qpe'.J1,01. 
seJil iDCOQ~eaieates; arpmentou S •. ~; com pasmo. pausa.; destea . exP.J~q~e~-~ .. "S: IJ!~nifea\agõel~·.; que; 
meu fuad.alll8ataodo: aaua emenda com a-rgumoatoa .nl~ ,IIJ.:O 4~ ~pr:1a;. iliic1attva , da .. J,a,v9.,.,~ , e se, ílo 
~ IICidaeia ecoaomica,de que e P.r!)f!l.•i~'!al. ,:Ad- em apme d!t .. lavou~a., .os lav.rallo~s .~ .. ~~~~~i".~~o: 
Dllrou.,.llleque,l~go_,o ~obre.•enador pnoclplan~ por foralll-:esclareculos. aobre OI,H.JI! .v;e,r~a~roa üa~ 
eateader que mao\lo~,.ee o cre.dito. ~os propneta, resses. .de~op~ram g~e .o prcue~~.f!r.• ''~~~·~ · 
rios seabo~a,de es(lrAYctl seado.rebaJ:Jta"dC)B ~ me~os proteCWJ.' ~··e~.m\ere~,e·~, : .. ,, . , .. , .,,. ,, , i 0 ' .:: , 

usufrutur.ano• deiiQs,,qu~ a sua condi~o.~lo,pil10· , E. ,~nto,e»t,.~ que ~~~.en~. adDU,rqu-~é. ·,quf!'. ·p:-; 
rava, aates .ftcavam .com, ln &eiras. h. abl_fitaçoes. p .. ara. n9])re ..• eaador. pelo,. ~rá,, .'q·JI8· . :f,lli .. I ~~; ~~~~~. ~ro. úf.: 
se resgatarem dos eapenho1 que ·:o nobre seoador com tao,ta b•oev,oleacta .. a.tuor do p~ojeÇto. ,dl).·go ·. 
reconhece que sobre,eaaa,cJat~e pesam. . , .-.. yerao, alo roase· ,oM;,~piniõ,al, que.,eilü&\lu:·o:B~l-

s. Ex. n~&ou,: aC~m .a m10ba emeoda remo~em·ae mterpre~ _nem das v11~s do s~nrno, ~em dal!·.c:oa.;. 
tod~s qs 1nco ven1CIII~11 que salta~ !fo ayatl!ma do ~eq~eoc1U. lla&IUII~I e.loJiçafl, di) p~o~e,;to~ · ... ;. ,, 
proJecto do governo, nsk)_que a_autor1da_de nao tem Dqo que ,Dão. foJ~flel ln~rp,rete, P~fque. o nobre .. 
que vêr: n. a~ fazendas, nao ba qu. e rece .. •ar o aban- IIQDa.llor que me a. ateced~.u.asaim aaa. ii,D•,av.~ ·o. • ... qua .. ·
cloao das cr1as, são eacravaa do C:azeadeiro.» S. Ex. se declara,vam.pelo prroJecto, denom!aaf!clo-oa iQ. 
só auendeu á quee*Ão do ponto 'de partida neste pri- terpretea ·e. po·nao, á. éargó do SPV.ilJDU toêll!i ••· suaa 
meiro _período, não adv.erf.!u para o proséguimelito opin'iões e. a111da, q!J.Ie,.·quér, lllJÇé;Ci~,-de:i p~noipio~ 
e applicaçlo do. seu. proJecto, á. prqpor~o. 11':'8 se a~lutos, e .. fi.S: ~esq~a~ ., ~Da~q\Jencta", q,., ~lo .se 
los~ adelgaçeaclo o, &e~po ate cbe11a~ aoa. ul~1m~a: con~" 11,0, proJepto, ~,q11e .11tP,UgQj,Q\ ,com, elJ~.O·. 

rnodos em ql.l:8 osna1c1turos. nlo pod1.am .. mn1s v1r .~r.oJ~cto,~ãQ pr,~Çllla ... d,e ... ~ n~erpr~taçap; tfl!Jl.~e.~·.l!.e~~. 
prqstar serv1ço11 e ~odos os eaçravoa ser1am ço~ tJ_do 1 tr!J.ft,!llDO.e,c~~o,eata.~pa~o.n•..l~t~r.a.: e .. aas;~-~1'11·· 

demnados como macb1nas de serv1ço. de *empo hm1:. d1spos1çoea . , que · •~<l'tJda~. ~Od.. . o . eqQlYgco ,·E. pqr' 
tadisaimo p_ara se. tirar a maior som ma_ de productos,' certq', ·. "·.n~~~e spuador pelo~ 1, Pará ,qa~. · .• Dto,..,re,\OI,l 
sem eutro 1nteresse de sua coaservaçao. Este e ou- nem podl& taterpretar o pro1ec~o, emquallto se en· 
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~~'-l~~.M. "'R,-qJy~~í; *,')ip. .. 9~a~',~:ep,. r~.li,i{~r' Ob~n.ofO' d. o- ain".' por{mll~lOl .. m~ 'ei!t ,IhM' pode.,,apIlOToU.,, ~ 
.. ~~.el~~!.q~.,,!11)8 p'I,Mij"r;c.~olJlo ,~~1'.r!l~aoJ ,~I ,'1 em um loago"pertodo.:M~·o f ..... ...,.;;rocbW' ai 
"<>LIll.q .. I". ' ffJ&~~II'''~I~J)~~~.aÇ..~j}e. ,~~. a~. ~.~(f.iD. 9~tol'~. I~~. g~ .. , ~,,roll..,.i.Pflra .. !''''~~H~. \I,Ir,. "ldP,J~fI~q~ ~ .. e. "e 
~' .. 1.111 ~A9r,.At,eP.l.~.;'.~.~I:I:cl'~. ~,a,.~,., 1J~.~~~~.;.:"-.. j~~~~ .• !I!!': .e~prefJu.. :.q .. U.II~4!l;.C~~8'a.~r,',~i.~R~Ç. 4'~!!~l~~!!'~'''~'Ilr ·4p,."b.qJ':~e ~eJ~~n,a""", ",: ,,;, ..... :'. ,.: .0"Ablllbp,e~~aJ;".iP',q"8,l!e P.94".op~ ~t.O .í'~~ ,0 
(.,:~, ~abores.",o~.~~g~o ~;>lqmPr.e líollve·o hao! .de, UlJbra"d8r~II~l'el!ses.~,~~"d .. !:8A o~:,,"'~DC!rf 
.
'li.er"4'JJl :m.' aior, ou, ,m,~aor, ,.ca~:~~.', e. n.à~.;'Iià Pb.dihiüil! .Se,l ,por, de.,IIlZ. a.dell~ •. ; qp .. e ,~~ llJ!II;~~i. ~Iilb q.I»'lJr~fo 
,~~k@4tQ~: ,qlo,,,.'~~~' QQ~b~",' ~tJ,oador,., que"~lrigejal \./Se :11I.~~'.4or1o ,da~. #fás~ ,q~e~ Jlg"r,a' a'-Ijt;;il~ 
'~~~I .d",;JpIlJ,:4~ ç.IJrida.~, A~ J~p!ijo •. déCl"'~u·q~8; odlollllima de qlle de &aI crime leria r4io ... o,.,~· . '0. 
a.bunfam la. e. I a. ti. ~JI!f9~,O .• !o~ ;~'J.l~s'iÇ~I!I. ae'~',c:iilitd~: "a/yr.t\lur;e""D'oJ!8. ~.I"l :u~a. ,lal, argu~Ao~"ét.".. . odií
da mEllpla, g~!lteque ó'lo n,ll.ceda'eí'cra,!8'IUn.·":" "011s,&r.~:Ph" .. iíia\çall~ls~~:c9m,o, ~~,:D,om~':«e- u.W' 
. :~Qu:f:l~ái.\.J~!,r~m. .:que-:' 'C. OlD'qtl dispo~o8tdo ,Dro-: . cl"".,,.~o ... ~EI.p.el",!O •• .n/o. ,n~r-:~f,..-.~p'~pl",r.J~ •. ". 
J~et'o ie', de 'esse"alaodoDO ,8l1r.'&alDaoba,eacala" icomo, .por lI.l41Q 18!1.tlJD.av,elH~ij) 18,P,9~~ aPf,e •• ~4ár u""·.t
íe'.'fll~r~.t, a' àr.'d:jJi~~.n"~Di6C1te.·' :CQfItluOD2pre ba ,de) ,g\Â~QoloO,;.4I,1~ ~"tJ~gi1i,,;Qa, ·9aiq)g8~~1I·'~ri#f~~;: ;:e 
hllf8r.::!J .8. :id,plJle'dt.lls.,a ... 'de bav.er4,oem"qualq.uer; .lDlIlr~qte"p.·r ... e.d~to. ,1I~;D;I,e~"!lf .. '!, ,.' ;:/.: :,.;".0 ";"H ,,:;,1 
proj~c~::~'mll~,'q~e.'baj:.! :~pia "de iablad~nos)aci~-: ;; . QP.P08~88 .alo.,.a o'f., o.liJ,Ii!~~o.: .~. r'p".I~~"I8~,. ~qe 
t~SÕi;. / qu:ê .'~aPNvoq~m .~f),tol p~~I!'en~r~alCL-' cqu~ segll'.1dp,jO .p'rOJ~e~o a ~~~0~.4M~;,~~.II~e i·~~i' • 
. ml:(ratt)II .• , :'lI"8:le.~ ,.co. m .. loe,. " m, iolantlcldl08; nao, ,p08~oi ~tIJ,.. .. qlle ;111. Sl!a:i~~se ,.fI. as. la~ ,Pd, a,s, '. p ".r, J~~!;l~~P.i .. e,'. 
~e.~~I~rl'Ii1tf#I/l1.~:da 'lIullpehar:,em ,todo. cas~~1 .dll-, IPoli~.';J e. al~I.~,. p ,qlho. rutall~. rrcJjldl!· •. ~m:UÍll'~Y~
pj)~~e.t:q~'~~'?'.eo, ; li .. ·tad:abu8c,s" que: 'Io~ebz~n .. te;, ,.Z$D~a>1 ", .. eqo'ld8r.~p.,~,18~/3~~Od~~4,,~pr'f!,D",' aQio. 
il~:. '~o"~I·;üi\Dp./)í" e: c~~m qualquer or,llauaçao!;411 p-: I lia iCODtl, aJ",~ ~o..' i ,Q que • ;~e,1.~da~e :"ts~' $r.; prp
'vre~~. "e,·D~aíelp6'1.~Ol'.1'fgir. """'! _:. ,:"" o ~!;.I:; i ,idllo.wt N8'~:~1Po~e~.QI"'!',·~.!I,a,~~li~#~!;'~ .. 
·,·V.!ll~e ~1I:ildJ~!It8Dt. a:d.·.GI.D~lpaç!l0' olldl~~-; ,.'/llIsa,. .. ~o.e:dl!.v.IjI~m-.. d~U8,~. z~~. ~ •. II·:~ã. o ~ lHeDd. e',o 

(áSóoW'cu.UI"iéJÓ ·thelló'Uro; >ou 'ppr(~po"otI.OIIMt-I .estado, ,elo ~lZ,· .. ,a f9.~,Cle"IN~:.a ,w.e,a, !R~éI ... 
·cililíDêIiCé:'anç.ctqos Iobril:i·;'I'-·I"aborel d.:escravOl.; Pria(~ipi8 se também"pürfljJtir'à'ra bYp<!~. 'odio

·:'Q.gndn :éollt'élllplo ·:lt. 'Dlturel. delle !ay.tema, ,0: ,~,il!s.i~" ;c!a .aut~ri~a~e .decl~aand~ do dcilelDp.óÍlMéle 
'irÍbdéi ·po~ii. dilve .. l)perar. e.s ~an&lfJe ... , reael que: '~I!~ ; .. ~'~.b~I\l~,I, ~~ .e~~ido:d":p're .. r'''''too ·"te
pO'delÍl'prOnl' 'i 'cl~8.e dds .,gnCultore. I,' deac,ubrn.: J.llr:.,. gará~, 'Ailor :.' e .e: ~Ef.!lradao Ui. Imiggl'&eáilnlfpJ8. 
Sr. presidente. mais uma rauo para

0 
4i.ll~ '!lU8,'~S; , ... e· .. ~~v~r.',:'u I. df,!loril~m:~' '~:: ruins "aOl" il.2êilde.rcit ; 

con~radictores que S8 armam desF8 meio SlIbstltutivo presClDdo·sn' d~l'fmpor&aaCJs,' ·qüe··tem:·'.I'''1 Cl •• é • 
. para contrariar o .proje!,to do Soveroo 8ão Inlpirados !' ,a real ~a .mesma a~toridade, ~ufpoDbamol um 

por e.pirito muno d1V~r80 daquelle que procura JUIZ de direito. um Juiz muoiCJpa em· uma co
.&tentamea&e contemplar. o pretende resolver a marca. em um grllode terOlO agl'lcola, que eGl tio 
queltio locial oa escravaria em bem do palz e 8S- melindr080 a8lumpto ollse abusar de .ua poliÇlo 
pecialmeate da clHsse agricola. Bem le revela a omeial; a classe intelr~ dos lavradorel, ella clalse 
arlDa poIlUc •• a traça de ia&riga pOliúca. que move que repre.enta a furtuoa, o grande oumero. e que 
elle maoejo. porque é maDiresta a l'erdadeira con- se compõe da gente mllil respeitaval do logar. 1011-
tradicçio com OI interess"'l da lavoura, em tudo e daria 1101 mesmol int8relle8. nlo 18 liga natural
por &odo. 'mente, lua opinião 010 vale. nio ilDpõe relpeito 

Se a pelo lGlpol&o calcado sobre eUa, que le pre- ainda ao mais alldDz armado da autoridade' Nao lO 
tende elloctuar li emancipação da escraTarill, bem S8 attende qqe o governo. qualquer'que /Jf.Ija, pelo in
T8 que é um. Terdadeirll burla. que I. quer Iliarar- terelse que tem oa exscuçio del&a lei e pela &re- . 
çadãmeate c;brlgar o lenhor do elcraTO a dar-lhe a mead... respoosabilidade que lhe pesa, ha de 88r 
Jiberda<te, porque &a.nto f/lz logo dar a liberdade, COIDO previdente e cautalolo, &em maxfmo int81'8118 em 
'r.balhar e erraDjar dioheiro para dal-a e aiada lue turlo le encaminhe para ° melhor relul&ado? 
mioBoado pelol 8altos da administração 8e"lr de N60 se aUende a que a simple8 repre.eo&aclo dOI 
relga&e do leu elcravo I I fazendeiros lerá um meio beroico e irrelt.tl"el de 

Por outro ladO 18 coo&empla O douio DO prelente pOr cobro a qU/llquer delmao.to dai .u&orid.del? 
delsel leniçol com a emaocipação dOI trabalbado- E, seohores. par .. que gaslar razõel para combater 
rei. que. delde que for adoplada como meio. de"e·aer.. uma-hypothese flllaa, odiosa, i 'ladmllsivel? St> UID 
imperiola, deve obrigou e actuur ell1 oão/equeoll ou outro CISO eJ:cepciooal ae algum abullO póde·a. 
elcala par I .e aUingir o fim: não ha"er senhor dar. com qualquer outro sy'tema nao se poderio dar 
de escravol que pOSI., aiDda qiJerendo. resluudar e repetir &aes a bU90s' E' da melhor lei quemall 18 
todo o seu trabalbo l.r({aDisado, por mais Decel- abUlia 9 que o abulo é p8ssimo. 
suio que lbe seja: necessariameote ha de I.lcriflcar Disse le que eSlell oascilumos. o que devom 1101' de
parte. E assim a razão de ordem ecoDomfca ou c!araofoll livres com a co~dição duervirem 21 annol. 
Industrial. que taolo cumpria attender para evilar nao seprestarão ao serviço em geral. hllo de revol· 
a ruio:.! d.1 agricultura. é em tal Iyslema a menos lar-S8 cootra semelhaote sujeição. Esta objecÇIO &erA 
considerada. _ proce!Iencia e furça pua obstar que sojam declara-

Comparemos esse systema com o do proJecto: o dos livres os desceodentes das actuaes escravas, 
trabalho exibleDte, os bróçoll que se empregam no com a condiçiio de servirem 21 annos? Devemos 
serviço das terras sio mantidos; decreta-so a libero concluir que jasam Da escravidão por toda vida? 
tação dos nascituros. que não são aioda propriedade Ora. no DOSSO trato ordinario, ollo são raros os 
nem posse dos f3zendeiros, e que 00 presente e ca~os de disposições declarando ibertos com a con-



--i-

· diçil.o de ser'rirem tantos· annos indtviduos e•cravos. 
UJi Sa. SBK;.t.ooa : - Fit!am livres logo. 
0 SR. IUNISTRO D.\ IULTIÇ.\ : - Podem elles algu

mas VOZ811 illudir esta obrigação tomando-se repul
si'fOS e inaceitaveis os seus serviços : outras vezes, 
porém, servem perfeitamente e preenchem a: clau

. suJa de sua alforria, ainda nas mesmaa cidades e 
povoados, onde abundam meios de seduccão " 
distracção. · • 

o notado inconveniente tem por certo menor 
''alcance em relação a uma classe que nasceu~"na 
fazenda. que tem tido essa disciplina· propria e 
adquirida .Para assim dizer segunJo a natureZI, que 
dá·a criaçao e a não interrompida existelicia de
baixo da autoridade do fazendeiro, chefe· de família. 
Bem se vê que uma ·tal ordem de cousas tem seu 
fundamento proprio. deve subsistir, ha meios para 

·que subsista. Se ba um ou •)utro inconveniente, que 
em um. outro casCJ se dará, pergunto: o termo da 
comparação que se advoga por adoptavel merece ser 
prererido,isto é, devem jazer no captiveire até a 
morte esses· qua a proposta •leclara livres com obri 
gaçã~ de tr.~balbarem por 21. annos, porque é' de 
rece1n que nao corresponderão talvez ao que se es
pera delles? · · 

E, senhores, cheguemos ao ultimo .resultado: se 
esta proposta, por este ou aquelle inconveniente, 
que é inseparavel da mataria, 1:1 que ainda faz mais 
avultar a arsucia, a decidida vontade e proposito de 

censuJ;"a . e repulsão, não ~ea:ve o deve ser condem
nada,: que outra leTantanamos para· a· substituir, 
que. não . ~uscital8e . as mesmas objecç~s. · le 1Jão 
mutto matores. que não apreae. atasse multiplicados 
inconvenientes? Qual é e resultado a qae·cllegaria
mos, recuando dos inconvenientes, d'eclinan~o'de 
qualquer medida. que os ·ofterecesse? Por e:~cluaão 
de partes, seria a consequencia qúe não se trate da 
ma teria, não. se" ponha mi.o temeraria no intéresse 
senhoril, que .deve ·aobre tudo ser respeitado, e·'q'ue 
não póde soffrer a miníma • ffronta'l ·· · : ·; 

Mas, saibam os aenbo~à .de escrnos que'eaie 
seu interesse não .p«ille ser mantido nem ressoar
dado completamente. saiba!D que .éatá condemnado 
a · desapparecer ;:.e, se por uma jústa composição 
não fOr ressuardado naquillo q~e, póde e·. deve: ser-o, 
no que entende cem . a propnedade actual, ha dfl 

'desapparecer inteiro de roldão, a espadd ·de. Ale· 
:1andre cortnrá o nó: e en&ão, Sr. presideiue, .não 
serão sómente alguns inconvenientes mais_ ou menos 
aggravados; será. com a completa rUína. da .clariae. a 
mais util, a ruina do paiz rnteirol Deeahidoa'do 
progresso da civilisação .da~ei'DOI o maia triate eiJ. 
pectaculo que · póde dar um povo nas condiçõé• . do 
povo do Brasil; a no'Jsa historia sempre tão gloriosa 
perderá de seu br1lho e relatará. desastres ·.que mui
tissimo ·"nos rebai:~arão da senda do pro1res!IO'que 
cumP.re trilhar para gloria e felicidade da.patriii. 
(Mudo bem) · · · 
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· Sr;-prP.eldantt>;reconhcço com o U:ustr;ído sena•lc•r 
peUI provincia do Rio Gr.utiJ~ do Norte.qu~illumi~ou 
eate·deba&e- com.um dus' ma1s bellos e ac~tdennco:; 
diiOUrsos que o soon·•cJO terft t•S•:uta'do, qu11 a ro .• ter a 
de· que h•·j•,:nos occ.tpltmos .é. sem duv1dd 11tguma 
'IIIDll .. dat. maiS IIII (lOft., ntes, senao 11 mala mt-~urt.uot., 
deade a ·nossa ind .. pendencra. · 

Esra isopor&ancia, ~r. presi·lente. q;ro ••u f . .Jgo de 
ieeoaheéer, im,,õe deveres solemne:>·ao hum~<m r•U
bllco que~ ainda .me8m_o fóra dás posiçÕtlS umct~>e~. 
da admiruaLr·çl••, &elo 118 _e,.forçudo aerupre ate hoJ" 
pára dar-ao paiz ·o contingente 110 meJOS ilos lt'U• 
••lorçoa ir,div'iJiu"es. · · 

_Nelte assump&o; Sr, presicJon&e, eu que acho 
1811f1Jre no .• en~tdo &~n&a beutovolt''nda; de-ro "spf'rar 
enoontrar-boje alguma p<~ril me ouvir1 porque Lt~nh" 
1i&DJô•]lttra ler OUVIdO. · - · 

· Nlo sou abolicJOnist11 de ht je; tenho ópiniões a 
NlfHii&O' df!ltrl ViCiosa institUiÇàa, que·hs .DO 81•,tsil, 
coobecic11il de~d,... que, ba 20 aunos ou ma1s, &unho 
alseQJo no.p rlamento bi'IIZileiro. · 

Niu e por desvanedJoonlo, Sr. prosi•leote, quf' 
recordo· ao· ·senad,,_ estt:s LtLulos; é P·•rque na Vtdll 
publica·; coom tenho dito muitas vele~. a prlr!ci,,. I 
q•a.lida~e .. ~o hl.lmeor pJI1licu é a cober(lD~ia: com h 
auaa opuuoes. . 

Pttrmitta ·me o sena•Jo que eu·l<'ia algumas pala 
.Y.ras- minb•ts, modeataru~<n&e profeoidas •·m uma re
uáião popul•r.· Abl achará o 11enado a prov11 do qut' 
aeabo de avançar; tel!l•Dht•ceJ'á u tnulo que ou 
ia•oco para aer o .'vido neste assumpto. . . 

• Ba 19 aunoa (dizia eu) que t<~uhu um IO&'llf na~ 
camardl lt>gi~lat• v as: 11esce IJel'iodo, qu•J não é curtu· 
n·• vida politica, tenho su .. Lent.-.IJo ~em &ra·ns·:.dl' 
nem com governos,· utm coru awig .. s, tn~s J•r;oci
pius· poliLicos rar.Jea .. s, que we Ltl.-m Luruado um 
auxilit~r incommodo, rnt>smo.impo~slvel. pua guvel' 
nos • pua parudol!, pu• quu todos d.es tet'lll UtlO sua 
voz ele aer woveroo, e I.Odol »io cowl'lices da de· 

gene·ação das no>!JI.IS form3~ represen"tatfviiÍ.'Cre:o. 
·~ue mo honro e ll••nroo a efle• .. 111n•i•• me,lmpot•i'· 
bilhlldo pelas mwbas cunvi<'çõe_s in.ob~thl.~eis,;E•&as 
lrtl~ ulé..s c .• rdt~at~s Sllü as St'JCUÍ.ole.;_: .. pr~i>ltadillfi 
pra~on,Jera .. les d'! p~dam utu: ••esc,~··~rali~açlo··~~· 
·lll••ULraUYa e p••hnca, preiJa··açõt~s. para.:emaoca~ 
1•açãu Jio.•r ild!! g~r I •lo b"ltD ·o e •So prt!t õ. • .•. · ··:·' 
.~unh .. rus: d.ell•t" t85•l qu .. pr.íf··~ao ·.,s~u:.. ... (,_píniõ.es,· 

t1 as Leob • tJlttf'•·natf;, nu p11d"m"fll•~ NA·• tenbó. li·~vtlr· · 
dadt~, 10" a balo nçadu a f z~r. •Ird&olltori<ia.ao tbrunii;, 
tenho me li•DJtl.ldo ao &t~rreno ,,arl··miliJLar,. a··: eilaa 
uoici11tiva q•íe se quer c,,n,Jemnar por mingoa·dà, .. qU:o 
.;a quer enf•·Sar tmlos os diaS~ ca·la vtlz ruai:t.· .C•JD" 
•·eocendo 8_0 p-·i~ •te q••e na~t ... s casas _,jÔ:pa.lallleiiiiJ 
fllt~ é IJOS!'lvel VJ••Bdr- ~!!lU mt~sm í o . ·penaHmealc) 
ru?1 J nur•Jso, u que e_prt>clso que tud·•·Vtt"bl_i.;pel.o .. 
crivo dll aho~ 11ar·• que, .. g•Jtla á goth,.pur e.st~?,orl:l',O 
possa cry:~t.•h.ear-se ulgu•ull Jdea que·siJ' caovei&a,em, 
ren'hdilde... · :.~- . · . ·, .. ::-L}: 

Fo1 no J.llrlamento ·que em 1850 iniciei um11 lerie 
de meclldds J?r•·~>_.;ra~urias da "buhçilo~, m&d!dá~:que..
f.!UdJam seJ·•Jr na ;.o só p11ra cvrt .• r as. dJformul.õcfe• ·e 
o19j'8i eza~ ~~~ es•:ra.vidào, ma~ t •m.o~m parà"cóochí· 
Zlf O ~SplrJ lu ptJbfiCU d _.,ontelnpJlJÇào, .. 80 éS&UdéJj.i 
r•·ll.exau so.•ro a• qw~stO~'II. qu" em pori&O'Iliitior.·po.~ 
di-10 ser eluc• •ades d•·poi~, ~em· qu.., a v.ér..tade .da· 
tloJian.·il•iiÇà" (alise um o bUrl'reta. . · , . ;: 

For t<W 1850, eenbure~, que eu propuz a creaçio· 
dct uma taxa progresslvd ·s·.b• e • s escravos das ll'&D· 
Jes ci·Jadt<s (IIII'~< afug>·ntal os "o l•Lwr .. J, onJe·o ira• 
t>alho livre sub,LiLue m•ii f~tcilmente o trabn"lh'o 
e>c•:avo, ~·u-a. a !tti'OUI'I. e p .• ra o~ campos Este 
jJI OJCdlJ, :S1·. presidente, fi~OU Da camat'll·llOII «!e!•U • 
La<l<•S em ~· diSCil>.IIIIO. . . ' . -

V. Ex , Sr. prcs.dente. é tt<steu.unha, e eu íilío 
me enVf!l~gouho de cuufes~llf·, que m•·smo depois 
quo ti'IDt'l ass.,nto no <~tJIIado tenho insistido suc. 
ce::ollh·awtJnte e ás vozes por· tras sessõt~s coosocuti
I'IIS, p1opondo iaéas preparatori!\S. t\ liberdade dos 
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escravos da nação ha quantcs annos eu propuz? 
A liberdade dos escravos das ordens median~e ín
demnisaçiio ás mesmas. ordens'? 

O SR. StLVliiR.\. D.\ MoTTA:- Bem 1ei, Sr. pre
sídento~ que ba na vida dos povos e ua marcha 
dos governos que presidem aos seus destinros. pbe· 
norntJnos que· sorpre Idem ao obser-vador, e que. ás 
vezes só pod111m ter solução na conflanÇil ou favor da 
Divina Providenci11, E'. ju>tamente o_ caso ew q.ue 
estamos discutinüo esta proposta. 

0 SR. PRKSIDESTE:-V. Ex. permitte que CU O in
terrompa para puder entrar o Sr. miois1ro da agl'i
cuhura '? 

. ' 
O SR. SILVEIRA. DA tlloTTA :-Pois não; até é urna Eu não posso deixar do felic:tar o gonrno· P~'r 

&er usifd•> da iniciativa desta idéa .. Acho que, C•!m: 
qu<•nto ella s!'ja esse·ncialmente.liberal, se o nobre 
visconde do) Rio Branco arrebatou "a bandbira, bas
t .. ou ·li e pôz-se á frente, fez ·uma obrà meritoria : o 

vantagem. · 
(E' aorteada· a deput •ção que deve re~e~er o Sr. mi· 

aiatro da. agricultura, e este é adrmtudo e toma 
ssseilto.) patz lhe ha de a grau ece1·, e a posterodac:le lla de 

acn"r motivo de .it~dulg·eucia para os gr~>udes· pec
cad""' de S. Ex (Htla,.;tJadll.) 

· · O Sa. PRESIDENTE: -O nobre lillnador póde con 
'inun'' o seu di~cur~o. · Já vê V. Ex. e u ~ena do, que, quand1.1 toco nesta 

as•umpto, estou imprf•ssionudo de toda a dose de im· 
vat ci., liu'aole ceééstuiria fi& r a fá2er justiça ao governo 
" 11oa seus oppos ·tortJS. M11s, co.n1 quaoto o nubre 
presidenr.e do Conselho tenha fe·rtu este gra •. de ser
viço, porque • ulgo.que é um g• ande serviço, ou o 
faça J.lVr in tciauva sua üU c .. mu iH~trurnento de al· 
6luma myst·,:•·iosa impiraçilo, em todo· o casu fez àor· 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA.:- No sena1o repeti 
successivamente uma surro de medi I s prepar11tC•· 
rias d• em.meipação goral n prohi~i~i10 ao Estado 
de ~·oasui• escr~vos. á~ ord.ms rehg10~as, ac;s es
trangeiros! aos quaes as leis de seus pniz_es prohi· 
.oem pussuu escravos a1é orn pi!IZ estrangP.rro, e en
tretanto o ~o;ovtlo no do lmpedo ten1 tolerado que os 
pos~ua m no Br .. si 1.1 . . 

Todas <~stu me.Jl•!Js. Sr. pres1dent•,, servram par·: 
f11zer manifestar a minha itléa abolrciouistH. Eu en
'endo que estas. ref,,rmas qw·l atT .. ctarn o estado su
éial, que tem do: nec,•s•i J;odH uu· :o:r•lD le ~leance .~-'"" 
lítico e ecL~nounco, nao p6·lom Stlr tL,ut .• das d" 1m~ 
provi"So, e rrio~mo sem pr~v·' r.· rã o d" upi" ião. E r •• 
JUStarn·en"te para Tazer an meu pniz o serviço de pre· 
P.a.rar a sua oi>~n.ião, afim de ~t•v.ir_ u ''.dia um• pro 
posta de abolrçao d.,stu lnslllu•çao VICH:~., qu•3 eu 
·sacriDquei·Íll~ á_<lst·lriltl.l!ldlnle vê r •·egt>iHtas muitas 
dessas p1opos1Çoes por aquelles mesm1•s que hoJe 
são os mais ••rdentüs enthusi..,stas da abolição e eh~ 
fensores da i•Je1 do veutre livre: esses ruo>"mos que 
votaram oeste senado contra <•s mr,us pr•.•j1·ctos tilo 
modestos, tão ruod tlllicoH, merilmente· prepara to rios, 
iiAo hilje os arautos da abolição I 

M .. s. c•1mo dizia, Sr presid•HJtf.l, o meu Orn era 
p~eparar o esf•irito publico para assisti. a ~~s~ es 
11ect•u:ulo que o nol.lre ;;e.,a•tor pt-la provm~1a do 
Rio Graudt~ do N!Jrte muito bem c' 1 a c te ri~ou: "Estll 

·é.f)oclA será urn3 das mais glorios iS na nossa historia 
·earlám'àntar por se ttlrern ab,•rto as n• ssas pottas ú 
discussão desta mataria.» 

·senhores, as noss:~s portas est11varn ahe, tas ha 
muito tempo; a constituição dá o dire t" de inicia• 
uva aos membros do) parlament..'. Porque razão 
nesta te na hão de os rnemnros elo parla mrnto •h•s
fallecer e j·~lgar que um 1 idé..1 ~6 póJe vingar 
qu:<ndo vem buf ... j.tlla óu iniciada polo ~overno iril 
perial, quanllo vum pas~:l-111 pelo crivu'? E' <tislo 
quo u1e qudxo em parte, ucurnpu nhamlu riJuito os 
•. enLimentos e idéus do n .. bre S•Jn:cdur pela proviu
ci.l do lli,, Gro: nde do Norte; é nesL•t vurte que eu 
d'iscordo deite, porque parec<.ltl·mw que ui I .. unha 
folgndo mulln de qu•~ nos llz•!s,em agorn e>te favor, 
d6 rios du1xarern di;cutir a q'H~stao ua abvlição pur 
concessão du governo Í•tlperwl ! 

O St\. SALLl!S 'f•H\1\lt' H<>IIElll :-En .não disse 
:~eiQelhanw cou~a. 

• viço ao paiz ; so nr"to fez sacrificio, arnda mais 
meredmoutt. tt-m; ma~, repito, com quan\o S. Ex. 
t•·nha feito este sen·iÇu de abrir·uos as portas para
d discus.ão d·• ·questão da onJIII<Cipitçao, que até 
llllt.•r~t estllvam traucadas e q•1e só ulgum temerario 
ou nlgum leçiar.o oi.asava ne~u• Cds~ vtr provôr ine· 
dld.,s p: ep,ra todas \la ab1•lição, é prec1so att!lntilr na 
natureza dtJ cuop• raçao ~ue o nobre presid1;nte do 
conse ho presta pare a VlCt<'r!a desta gr11ncle idea. 

Sr. pre.idt'n•e. o nobre prt'SJdeutedoconselho-Lem 
sem duvJda alguma g11i:Jbo muito curo esta iriiciativa. 
Quando cum~çou est·t se~sAo com aquel111 ·falia do 
thrnno rto es1ylo da~ falias do throuo entre bcSs 
lU" são quast sempre promess~s tllu>otias, eu, até 

em um" discu~&ilú prPiimioar que houve Eobre o· 
objecto importante. disse quo o quu do.sconflava er11 
que o t:obre president~:~ do c:on~elho· estivesse !IIZen· 
elo largas promessas o no fim não Ozesso nada. Fez 
algum" cousa I 

Já ultimamente, Sr. pre3idente, fiz uma compara~ 
.: •O quo tenho ~empre diauttl de miw, qu:•ndo dho 
p .. ra o Sr. visconde du Rio Br .. ncu na situação poli· 
~i lt que elle toru .u: é o nosso S •. P~tillo politico. 
(H•tar·idude). Ptlrseguiu rnuito os christlloe, foi im~ 
plucavel, muna ving~:>rn para Damasco teve o deli~ 
quio, u E•pic ito S.•ulo desc~u sobre sua cabeça e 
elle tornou-se apostolo. · . · 

O SR. ZACARIAs:-,\ postulo uiiS g"ntes. 
O SR. SILVEIRA. D,\ M<iTTA :-E' o p11pel queo~tá fa. 

zendo o actu•, I :::tr visc.mde do Rio B.anco nn paiz; 
e por bso. como eu vi qu<' já tinha. ti.Jo o ddiquio, 
que j~ ttnha recebido 11 inspiração e que nllo queria 
escrevtlr o Evangelho (riso), fiz alguma cousa de 
minha part<l, . 

Eu nno lhe annunci•'i, senhores, Co)mo nl.:uns dos 
m···us IJ .. urado>S collegns da opposiçilO,espect., t1va sym 
pathicn; não lht) annunciei, como o ho.tnr•du ~eu11dor 
pela B~hia, que haYia dB ser até condescender Cl>m o 
rninisterio ú •ista tl<J favor politic..,, que prumeuia, 
c§,a reforma do elemento lilt>rvil ; não lh1:1 dei ÇQDse~ 
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lhos, alio; porém -procad.i como homom justo- t 
COJDO hQr;Jif•m de CQIIVÍCÇÕEtS forttts e sinceras. O,sse 
comi~o~· « Pois será serro que este ,homem tAnte. 
f,.zer abuma cousa 'ne~ta materra? (Riso). Esta 
propo~ta do elemen·to serv1l st>rá seria on é aiguma 
diverseo estratrlgica_? » Mas V. F.:~t é testemunha d11 
modl'ração com que mo tenho portado em relaçã·· 
ao ministerio. 

O SR. ZACAIUAB:- A h r é issn ... 
O SR. Sr LVBIRA DA MeiTTÁ:- H~ de ser. 
0 ;a. VISCONDB DB RIO BRANCO (preaidt!ftte 4!> Qr;ft• 

R· lho\: -Ui orall"res.a quem V. F.x. se rofere nlo 1e 
utrrnderam nem reci..mardm. 

O Sa. SrLVBIHA DA. MoTTA :- Ell nlio. ree~bi im
C•Jmrnenda. p1H•• que1xar me vi) r flll••s (rJBo) .: o ·~J_ue 
lhe affirmo é que estou resguardan4J o dlrtth~. d,~ 
senado. 

. E . multo mais, Sr presidt'lntl', po.Jeria ter obtido, 
msior c·spaço rJI'S&e terreno teria conquistado o 
nobre viscoo.de do Rio· Branco, se não fossem as 
impi'Udencias· do seu collega, o Sr. ~ini.~tro da 
jus~iça. Ainda na ultim·• sessão o sen:•do íoi tnste
muona (murianao a vo:) da inflarr.mação, de umi! 
esoemo de não 11ei que. com que o Sr. ministro ••·· 
justiça curacterisou as oriniões as mais ca)m.•~ 

• 81 máis muderad~s, Í!OS oppo•ito; l'S á Ít.léa riu 
Tentre livre; o sena dr> foi te~temunh~ da -!Jianeu .. 
porque elle as encarou I 

Se o Sr. presi•Jente do senado, que aliás é tão 
at&eotn á~ nossas di~CUNsões. houves~e na OC:!asiãn 
pre~tndo mais 11ttenção :w'que disse o Sr. mini;trc. 
da justiça. estou certo que pola segunda vez teria o 
coos&ra·ugimento ds ~hamar á ~rder.n um mi.aistrn 
da CorO• poa· desr .. 11pe1tar a conse~encaa e as 1nte?.: 
~ões dos memnrus dt>stil cas;;. · 

0 SR. FIGUEIRA DE MBLLO: -NÜ.o ha tal; niio dos 
respeitou. ·· 

O SR. Srí.vruu DA MoTTA: ·-Não foi nar'Ja· men"s 
de que isto ... l:lU a::or • VO'I cont11r a- V. Ex • pnrqur• 
o di!curso do Sr. rnini~•ro d·• j11,tiça não Í•·•l a111•1a 
impresso, n1•m extractado: cs h,•m•·ns da Chromc·1 
não quize.ram extractar aquilto ; não appareceu; 
V~ Ex. ainda não êu. 

O Sa. FrausJRA. DE MBLLO - Houve e:~ttracto no 
Diar•o. 

O Sa. ZACARUS :-Apoiado. 
0 Sa. SILVEIRA DA M OTTA: -Se ~Jles teem. a com

plascencia ou a inatlenç.ão de de1~ar passu altas 
t'Oil~a~. eu que pre~to muita. attençao h O que os Srs• 
tUinistros' dizem oesh matena, forque tomo no de
bate toda a parte -quo é po_ssive , d~vr11 r.,çl•':,Dar. · 

Não Coi só isto, não ful só o zelo c·h~risaJco ~os 
que se dóem da ~o.rt~ do cr~11nças :. foi a ~·neua 
porque o nobre mm1s1ro ta JU~t;ça mtar_ve1o neste 
deb:He Ell·~ é quem t~stá .Je-rn~snchando a obra. do 
Sr viscr.n ;e d" Rio Branco I . . . 

Pois, senhores, e.u est:.va m~cr1pto em tercj!lro 
Jo::ar: falluu o Sr. Vlscr:n•le de S. V1cente, fatl~u o 
Sr vi.·conde ri" ltHbnrahy, e eu ~uppu,•h.t que t.mha 
,.; f·dl11r no fim d~ hor11. F·ui A me~a vêr o rr•gistro e 

achei inscl'iph em terceiro lo;:tar para me precedef 
(~um muit · razão, porque O goVt rno ~em somere 
priderenda na •!i~cussãn, di!D. de dar mí~rmaj;oes 
,,1 f:9rpo Jegi,Jauvo) o Sr mrmstro da 11gncuhu~a, 
•im uma ennolinha posta entre o DO<r:e do Sr •. vis-
conde de ltHbor11hy e o M<'U. · 

o SR. ZACARIAS :-No e .. trtl•t~hado. 
o SR. SILVEIRA D.\ MOTTA: ... s.im. ~lf! e_ntrelinhndfl. 

.\c•oei muii•J naLurHI, olé estllllet, "dlrlgl·ID" a S Elt. 
~ncacAcondn o favor qutl me f.oz'ia do l·•rmtro r••sto 
·lo t··mp '• p~)i-q:~e <'U andll •l,·ent•~ e •·â·• poderia co,-·O Sn. SILVEIRA DA. MO•TA:--M s .•. (ao Sr. pre 

aiJst~tll do c .. .,,s~lho que I'Sareve) tome nota, Sr. vis
cortde do· Ri·• Branco (h•l,ri.Jad•); .ua!l o nobr··• mi 
nistrB da justiça, respo'J1Pndo !Is objecções drl 
estudo e da rdlHxão errada ou vprc:Jatleira, fun•lada 
ou oilo, de alguns m .. JJib•os resp«ititveis de~tll ca.•a, 
.os Sr11 con~elheiros Carnf'iro de Ca't1po1 e visconct• 
de.lt~tborahy. qUIJ Linh"m fdt·• po11ciernções a res
·poho dos perigos da couce•são ·la_ libArJ~t;!e imme 
,di ata aos Cructos do ve1, tre escrll V• '• · q•.1e tinh · m 
lt-hn po011er;oções a re~p··ito das alternal.ivas •JU•· 
corriam até a idade <Jos oit~ annos, em que se .dA 11 
opçilo, uma cou~a simph1s, como é .que o nobre mi
DISt(o l'la j~stiça clas.sitic.1u e~tes arg1.1m~utos do ;.e 
'nado de :Úl : phtirásaic ? (• oram . as expressões de 
S. E:~t.: « Zf•lo ph11ri•aico .com que flug•~m chorar 
dinnte dess11s desgraç•s da infaocia e d11 mJter
nidade " I 

nwçara lOmar p11rt•J em urn clnl:lllltl no fim da hora. 
~:nLret.Hito o sen.,do uão· S<•llt•e disto: quem estava 
tnscrtpto era l' St·. rniuiAtro dn agrJcultura e o poze
rllm p.m• traz; o Sr. ministrll da justiça ac~o_u que 
elle era o nMis IIZ•HJO para responder a'' Sr. v~•coode 
de ltabur.1''Y• que era preciso. um B·•racto· .para 
MJuelle Curi.•cio •. E o se1.td~ v~u a mane1ra de!%'4-
sia la col'll"que n mml•tro d•• JUSllça eutrou n's&e. de
b.·te. a a ltlaneira inoppOrllll!a porque o fez,•post.Jr
gando o Sf•U coll •g;• d.a agriC~Iltura quo. •·atava an·
·r:ri~otoem uma inscnnçao P•:bhca C·lRlO e 1t da.me~Ja. 
ponào·O pari\ ·a bartd.• e mzertdo: « E•pAre; ·que 
V. Ex não é quem •)8\'e agora f11rbr. '!' (Htlt~rttlad~~~ 
Ora, senhores, isto niio tem Jogar _nenhum ! B·.• 
rMzão porquo eu dig-o quP. o Sr. VI~condo do-Rao 
Branco tem pordittn rerre~o; ~~~~ .f•llg() !l\1 .. r~co
nh•·cer sempre quo fez ~m a~lgn!ll.\l.do so!,~~~j) ao 
IJOÍZ em ter 11p1esentado a prop~sla: · 

Ora, Sr. D•E>sident ... , isto é urna IJI:pressão que se 
possa usar no senad11 bra,ileiro? Isto não c•mstran
ge? Ell já est«u <Jonstràogido, Sr. 'visconde do Rio 
Branco, estou fullando som liberdade, estou com 
me4o do Sr. ministr(J d,, ju:.tiça. 

O Sr. vi•CONDB DO Ran BllANCO (pre~&de,.le diJ con
ae:~o):-:-Cr~~o que V. Elt. não entendeu bem o Sr. 
miniH.t:o da JUI,Iç.t. . 

S E~:., poré01, ha de ter p·•c1enc1a. Eu vou ~~o~a 
analysar o como é que elle fez-nos ff?t~ favor. 

Senhora~. as gr•ondes·reformns sociaes e p~li~cas 
costumam ser precedidas de uma trabal~ol!&t;li\M· 
ração, qne as prepara, quo as ~orna posslv&s !' .r~a
lisaveis. Na vtmJade. como d1sse o nobr.e st~nador 
11ela proviocill do Rio 6rand~ ~o ~orte, e~til f~V~
lu.ção, ~te QlUVWOllW llbObClODl~t4 COIQ~q\t~,U 
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~ve um grande impulso na es:tincçào do trafico;· th:cssem idéiiS muito philantropica!!, muito reli
desde entii•• 11 ra1ão publica d,m 11 su~ sentenç •. M"" giosas muito mnr;·e• e econoruicas. to•ill8 •·lias coa• 
neflltes .20 ann •s dt•C•·rrtllu•, nos ·quaes se deram t •n ·~urr•·ntes para f.•cilitnr , par.1 reconhec••r que a 

·tativas m<~ll••gradHs e est,.rei~. qu6 qu·•si convton t>mlfD•!iração era u·n facto in,.s:orovel; p••rém re·· 
cer m'ao p;â:t de que n.lin h via r" ç<~s que podos· em .:onhoocRm•H 11 verdade; os humens de Est.a•lo da 81· 
YeRcer a. r·.-st~t~IICI!l do g verno a esta ro( .. rmil: ··ul11 C<~n~erv-1dnra reMt!ltiram 8~mpre ti iniciativa. 
oAstes 20 dnnos t· mos tido esse trab.,Jho de ebbo Se querds prov11s, &<>nhor,.s, eu vol-as don. . · 
ração que prepar s e é déss • nHcirnento á pror·o;ta · O rno•imento geral du idéas continuou sem da· 
do gov.-rno, á iniciativa que elle tomou ? vi•h ttesde a (•xtiucção d•• trafico; a sentença es&a1'a 

·Senhores, é por i s•} que •'U •ti<:<e •Jll"' na vida dM daJa. Mas •·s8a e8cnla Jl"littca nunc:• h~s&eou e1&a' 
governos ha phenomenos qu" s .. rprendem o.uboer llw<leira; to:dos sabem 1sto ;_os trab>~lhol do.conse· 
vad.)l'. Q•wr-se explio!ar urn fn~to, e par" uste Um ., lhri de Esrad·o. que foram um mysteri.> até poucos. 
ol.lservadur .precisa procurar o~ a ntece•le••tes du~ •lias, fin~tlmeute public!lrõo-se, o RPnado sabe que 
cousas e d11s pPs•o s. Or11, e>tll iniciilti\a glorios~ A~sr•s trubalhos. entre elles e do Sr. vil'conde de 
qu·e tomou o Sr pr,.sidPttt•l d'l con:el'ta. pela qual_ S ViC6ntA, dedicado ti Su11 Magestade õ IrnJ•erador 
eu pstava quasi (f..-llz•n· nte nll.o tive esta pr·Pcipitll" co·m cinco vroj~>l'tus, p11uco mars nu menos copiados 
ção) me decla-rando win•steri.tl, (t~ nto r,,j o mou en · 1a ultima l"gislação port11gueza, Coram apresent •dos 
thusiasm ), E•sta i:ticllttivd -oao tAm l>ara o oosHrva- cr•~in quA em Janeiro de· Hld6: n:t falia do •hrono 
dor (>Xplicaçiw nem n;os antecedentes cousus, nem le 1861 foi que o honr:t·lo sen,dor pela Bahia, entio 
nas 11ntecedente~ 1 es~oas. p•esideut.e du con•elho, manifestou pela primeira 

Eu já estou l>uviuoto o nnbr·e presidente do con vpz a idé<1 d;t neres~idatle de se· eetudar a questao 
selho, q•"' está al:i a e>crever tomondo aponta· la rer.•rma d·• elern .. nto servil. 
m•·ntnl, diz··r:me: · lenb·• aq data", Sr. pro·sid ... nte, e por el'as 88 re-

a Hom~'m, f"Çil·Se o milagre e não se import;. ·~nohe~e este meu o~so>rto. A datd da dfdicatoria do' 
com o sant·'·" (TI•larilade'. '/;Pnhores, em utn go ..:r. viscun•le d., S Vicente 'é dto 23 de Janeiro de 
verno que, comquantn s•·j · nbs .. Juto na ~ubs•anc•a V•!ltS (saiba o p;dz, cu qunro que fique na sua me
é libru~l na fórma, e, purrauro, oind • temo~ •·&ta' lll••ria, para estas questõ s não ser,.m jUIRadall 16 
f•.•rmalidadtos dtl govet•nu I vro, m.•rn toltJra"C'"'; en. l"'r nós, aqm em ÍiWn•l•8): a primeira conOdencial 
um governo nndu ha ••o molnos e•t~s •·xt,.rioridad,..,; ·lo Sr. conselheiro z,.car·Ja~, consultando eobre 
const tudonaA~. um povo nliu ~ceit11 uma ,..,,orm•• tr·s P• ntus, e não sobrA" J•roj~>cto do Sr. visconde 
sem saber cnmo «ii• v,.j, N .. s govern••s abs .. Jut··~ IA"'· Vi<:t>nta, é de l d" Feve oiro de 1867. Ne1&a 
aon•fe o bem ó r .. itu por graça do sobera;,o, I' H' I!OrtfJol,m,~iit( o Sr con-f'lheiro z,carias o:hama1'1t a 
attrat:lass" o boom " u m .1. CUIUI>rflllPnf'l.,-sa isr.;; al.rPnçà·• •1·• cnns,..lho de.Estado para !litnd.tr.o8 tres 
mas nos ~·•ver·no• livrPs aA gr·11udes ref rn1as nnr. """'·"~que elle • St•bt>lec,.u. e lho marc~<va o praso 
po•lem sPr a•lmirrrtln•, ""!" mesrnn pr .. duzir ns s•·u ·1~ um m":r. ou mez "'mein, pa•a se reunir o •:on>e
verda•1eiro•s re•ult<t·lo•, >Pm q '" sE'jarn fi I h" R d•• uuoa lhn •le Esta.·! o l'm Março nu Abril .. Com 1-f!'eito, a 
grau tiA pret•Ur ç;w, o ·s,..ue q·,e o to~tiz •e11h•• C• III· primeira ~e·~ito do ronsP:hn dt> Estad•• é de 2 de 
si'ÍPDCill do m· m '"" oppurtun • em •Jue a rdurm• \••rii <te 18U1, e a &t>gunda e ultim. em.9 de Se&em· 
se f z, o pn•qu·• so r~z e" '!"nH) ~H f.z. '"'" de 1861 A segun.ra rortfidencial dn Sr. conse-

Nem por ;.!I"IIÇ '• lll'm por·f V••r qu••rernos a PmiHt· l!l··it.o z .• carias, d··vois da~ duas conrereat:ias do 
cí paçã·•: qu••rArn s •tu e ••I h ~e r ça assim coeno tutla• "ous•ltao de Estado, fot n•Jme~o nflo uma coounisaão, 
as ref~mas poolitic"s im ·r•.rt11uti"simus de que o pBi7 .~ .. mrwsta dos Srs, Nal•Jcu, Souza Franco e Salle•. 
carece. po ém ct>n•paistaola~ llPid npinião, o•a consto ,oar:t dar u•n pnrPcer, e~tudar e orgaai8ar um p~ 
gui•id8 no partarnent•• pelos meios rfogulnres. ,acto. um trabalho que &Hrvisse de b .. se ao go"Yerao. 

Sr. Pt'Psiden•e qtJ.tH~ eram 011 '!llt .. cedentoos, alén> E~ta cummem•~roçã•• ( muit·• importante. por11ue e 
das caus.1s geraes, <Jue .• ctu~vom. p,•ra Cavor~cer , •tobr·e prtosi•len\e do conselho tP.m umaa po11ca1 de 
movimellt;) "moncil••uior ,. Qu•es t-r•m 1111 ca·•saF v.•zea no• !HilddO aq"i em projecto do coaeelho de 

.especiaes. que se ~···di11m cun~i·foor1•r c.lm•• prApara- E~ra to; i.- to tem me arranhado o" ouvidos; alo ha 
duras, lmm,.,dtat.•s B••ltiliadoras dAsta r..C ·rm" f Con. r .. ol projecto do C•·nselbo do Estodo: 6 uma my1&i~ 
siderflm·•S bto. Eu qu·•ro <lern•-nstr·ar que est· re- Rcaçi.o. . 
forma é util, é gt .. riost pura os qne a em11rehen o Sn. 1'tiCn!'fDB DO RIO BRANCo (pruillente tio 
dem, mus é uru11 sorprPZ • para o paiz. · OlJRII'Ihu) : _ HJ. 

O Sa. FtGUBtRA·DJ! l\hLLo :-Não a!'loiado. · o sa. SrLY&lRA 'DA MOTTA: __ Nlo. ha e hei de 
O Sa. StLVBIRA DA ~1ttT r A :-Sr. presidente, seja- rnostra r a V. t' s: que não ha: mu nlo vamos por 

mos s.nc ... ros: o ~>nuo P"•~ado. qu~ndo o ruini•tul'io "ra a est~ que•Lão, qull eu guardo para d··potl: 
de 16 de Julho esta v H A te!Ítlt doos nel(ocio' pubhco• 11gora esLou demonstrando minh11 ·tht•se: que esta 
podia hav .. r nn paiz a mois ligeira pteoccupaçir•• IIE• i oiciativa do ICO•tlroo não estava uos an&i'CI:'den&es 
que a questã.> do eleoue••L" ~e· vil L" ri~< uma ~olu•;it1• d •S cou~as da- época. Por isso é que to soou moi· 
tão breve como a qu•• vae 1e11do bojo 1 Ninguem o tr .• n.Jo que os h(lme·•s ao p&rtido c·•nsefvador eram 
dirá ; os ne~Cocins [JUI>Ikos I'Stavam s• .. ndo trllta.to~ .•vesscls, não digo á. idéa, mas á iniciativa, á fórma 
por homens do E~111o:l" ·••rt .. nceute~ a um partido porque ella se fpz 
JlOiitico, sempre ave-so lt. inic•ativa d .• Pmanci(-ação Depois da se~unda conftdt-ncial, nomeaodo uma 
Esta é. a Yerdade, !Minb~ DaO con~ que ellel commil!lão, que foi em Otrtubro, setuiu-ae aiade uma. 
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outra conftdenci11l do Sr. ex-presidente do Cl>nselho. · 
substituindo nesta cummiflliio o Sr. SouzJ FraDe··· 
peloSr. visr.nnde de s~PU!~ahy. E acab•JU se o tra· 
balhu du.cor~selho de Es~do. · · 

T.-m~se queri•lo, niio s•~i co'll que artificio, impôr 
ao.paiz, q·•e o co••s .. fhn de E:< ta do fez trBba•hos fm
mcnsof sobre a que"llo d., estado· servil, quê 'l•ll ... 
celf'brou sessões diurnas e nocturnas sobre este as~· 
II.Umpto, tlercarido o ehpf,, do E~tado, cuja inicialiv •. 
n_a ~ateria tra'!sp:.reeia já na nomeação d1J commis 
san, Tem se Certo uma bulha tal com este trab•lhn, 
nlosei com que IIm. que eu sou obrigado a recla
mar contra e~ce 11· titlciu; é preciso que o paiz o Aaiba; 
and;t por ;;qui alguma mysta0c11ção. No ministerio 
do Sr • .con~elheiro Z•cnrins convocou-se muitas ve
zes o conselho de Est.<do e dizia-se ;-es&í discut:ndo 
o elemt:nto servil. · · · 

o sà. ~OUZA FRANCO: - Trabslhou semanal-
mente. · 
' O Sa. YIIICON'DB eo Rro RRAN'C~-(~tidentedo ron
lelAo)-:- Es•io imprfiOI (!11 lr<~balhos. 

o SR. Sri.v1rú o• Mo!'!' .A:- Ma• eu perguálarei 
todo esse 1m meus'' Cr:aba,ho do con1elho· de ·Jb&ado-· 
·quti re~ult,dot"ve'l Sou obri~Jadoadmrir ~e-agora 
.. os con8elheir(ls de Estado; infelizmente elles·e•tio · 
IHJUi todos; que r .. suh;~do teve?'Fac• u em-nad .. _; h• 
um projecto or~ranisado P"'• commissão de -que foi 
pr .. srder: t~ o nouo illu•trado collega, me•&re da lei.· 
como V· El[. o..ch11m~. o Sr. conselheiro Nl!lbuco •. 'O 
•{Ue ha ó um trabalho que t!ll4'1ez, a que eu aio 
,·hamo pr•.•j :cto, porque o conselho de Es&sdo aão 
tem dirl'ito de f, z•lr prr~t~ctos para as camaras la· 
fCislativas; é um corpo m~<rameote consulttvor pdde 
fnzer "tritbalhns e entregitl•orf 110 governo q.ue lhe.
dá o b1ptisrr:o do projecto.- porque, emquanto:elfilo 
no c· ·ns~lho de Estado, são pagãos. Qu·e rosulhdo 
teve esse cham"d" projl!cto iJo Sr. conselheiro Na-

. buco ou da commiesao.. • _ · · · 
O SR. ZACARus:-De accnrdo com o vencido nai 

discussõe•. · 
O SR. SrLVBIRA DA MOTTA:- ... ··que S. Ex. e»r· 

.~(anisou li ••~ta das Ol·iniões d•Jm'nantes nas coa
fer,nci:Js? EssA trabalho foi remottido ao Sr. coa:. 
selbeiro Nabuco para redigir. . · 

O SR. NABuco:-Depois de outra discussão.· 
O SR. SILVRIRA DA MoTTA:~Notem bem o pon.&o· 

a qun eiJ quf'rn 11ttingir; não Pstou desdenb.tntfo·dos 
não tr-abalho!~ do coo~elho de Estado, que eu acato 

muito; ~ão feitos por homens muito r:omp••teo&es, a 

O SR, SILVEIRA DA MoTTA :- Er>lretan&o, Sr. pre 
Sidante, elJ.,I trabaJbaritm taPtO, e tudo que fizer1101 
estes doze Lycurgos e~tá em um caderninho ..• 

O SR. Z.tC.uiUR:- Os trabalhos não se r.. VJ liam 
pelo peso. 

O Sa. SrLVBJRA DA · MnTTÃ :- Eu tamb.im 
go1to de avaliar. pelo peso; mas estA tudo em 
cadar~.iuho ••. 

O Fft. St.:uu FRANCI) :-Isto é um- ext·acto. _ 
·O SR. vrscnNI>B no R r·• 8R.t.!I'CO (preii<lente do con

,eUao:- Ha outro f•Jiheto. 

Ull\ quem re•pei&o; as minhas premiss,.s e 'Conc!u•õos 
sao outras; os trabalho~ dos nossos homens publi· 
cus ~ão elementos par1• o rac.ocini~. Mas, senhores; 
Asse trabalho, cha·>111do de ro·Jacção, do Sr. cc·nsc....
lheiro Nsbuco nem foi apJ.Irovado pelo conselho de 
E11tado, e, por consequencia, nem trabalho ha re• 
tligido. _ . O 5=~ · SJLVJIIRA' DA MfoTTA :- Ahi o., tá o inco11 

Yenienre d .. b"vcr tllntos c"nse'ht>iros d"' Esla•fa no 
sena·1·,. ; quando se quer entrai' em alguma ~ub 
llanda, h~ rrJuilo quem !lO cJôa, · ' 

\ 
O f'~· SouzA FRAII'CO:- H a muito quem dê infor

maçoes. 

0 Sa. VISCOI'IDB DO RIO BRANCO (pr,suleflt~ do con-
l_elho) :...,.. A !Joio do. ' 

;0 Sa. SILVIIIRA liA MorTA:- Mas não as pó,Jto 
dar como coust'lheiro d" E~hdo, r1ào acoito; como 
men•bro do &!:ortado açeito e •Kradeoo. pois ,1chn qut> 
mo eaclarecem sempre, mas como conselh··iro de 
Estedo, não. 

(Ha diverttJB oporl111 • 
O que é 'erd9de é que todo es8e ninvimento do 

conselho d11 Eslado reduz-se a duas ses~ões .. 

O SR. VJ•COI'fOB oo llroBRAII'CO (pnlidr•r•ú do con 
selho)·:- Noio, s•·nh•,r; V. J<:x. O!tá engan111fo. · 

' O SR. SJLVI!IRA DA MoTTA:- E•tãrt nn cadEirnn 116 
duas_ ac11111; o SI'. vu••·omle du ftio Branco é até o 

· secretúio de lias. , . 

O Sa. YJSCONDE DO RIO BRANCO (pre&iclent• d,, c:on 
selho) :- Qua:•do e11teve doente o Sr. viscou.Je do 
Sapucaby. , · · . . . 

O SR• vr•cOl'I'DB DO Rro BRANco (presidtmte do Cllft• 
selho) :- H-•: é o resultado das ultimas confen~n
ci~ts, q•1e constam do segundo folheto. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA ~-V. El[. não quelr. 
~onfundir ~ cou•a. Essa redacção não foi appro
v~da, este e o ponto, logo, senhnres, eslá em· pé a 
minha pruposição : não ha proje.:to. O nobre pre· 
•idente do conselho corrija a sua phra!le,não use mais 
do nomo de pr••j••cto do conselho de Estado, porque 
não ha tal projllcto; ha trabalhus,. sem duriila; 
muit • luminosos, mas prote"to do conselbD' de· Es .. 
lado não ha, porque o redrgido nem foi approvado. 

Tinha eu razão, pois, em dizer que a íniciatlya 
desta reforma não est .. va nos antecedentes das 
cousas polilicas do meu paiz. 

O poder estava nas mllrs dos l1beraes ; ante• dos 
trabalhos do comelho do F:st;Jdo se conchrirem e 
ch•·garem á fOSSa pba5e de olaboraçiio, " poder pas• 
~ou para o minis&erio de 16 de Julbn. Este miai•te• 
rio não &r11tou de d11r andamenlo ao projecto nem 6 
r••dacção, e V. F:x. vê que eu tenho razão q11ando 
>dHrmo q11o não est'• V<t nos anttoredeu tes des!'a opi· 
niãn politica pro ·oca r esta inic1" t•:u. 

D<~t•ui8, Sr. presidente, um outro m<~tivo que fez 
c,,usar alRuma !lfl.rt•re~a, é que ninguem dovi:s es
pefllr que· o ·llllDJsteno aprorei&a• o ensep tia, 
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- retirada do lmperddor para fóra do Impe~io pua 

Yir trazer p~rll n~'s!as ,Jis~ussõe~ ,, 11ssurnpto mal> 
importante, flUe, segund•l a opimão do Sr· Salles. 
se tem trat11do nas nossas •:amara~ desdo que temo> 
reprt>sentação politic!Í. Porqne razão, seu h 1res. 
aproveitar-se a occasião em •JU8 o chefe do Esta·lo 
se D usenta, com uma falia :lo throno com qun veio 
despedir- se de nós, annunciando reformas politicas 
as mais amplas e :.té a dll estado serVil? Pois, se o 

· ministerio tinha de arcar com uma camua, ondt> 
devia 1uspehar iio menos que havia de achar grand~> 
repngnancia, ontle o governo tinha necessiaade d•· 
vencer gran•ies tlifficulàade~, como suppor que es
tava nos antecedentes das cousas dest!l él'oca a 
iniciativa da re(urma importante do est-•do servil? 
Não. Outras muitas reCormas, antã••, o nobre prcsi 
dente do conselho devia ao menos an:Juncior e pro
mover, fazer um compromisso C•lm a opinião liber.l 
para secundai-o; não qu•.•remos lh:ar sómente n(lsta 
reforma do demento sel'vil. 

Creio que o nobre presidente do conselho de•·e 
então aprove1tH a ausencia de Sua Magest"de, 
Imperador para f1•zer muit11 cousa importante, e 
não só _pard Cazl'r pas~ar a qu,.stão tio est:•d·' servrl 
quando os f;~zendeir •. s nos seus clubs de l"vour~ 
estão tão oliscurecid- •S que d 1z~m: « A h 1 so ~u 
Magestade aqui estives11e, o Sr. visclln.1e do lh 
Braneo não .levava esta avante!, E V. Ex, Sr. ••re
sidente, havia de ouvir que até n•s demonstrações 
nos discursos do club da l• vou·r~, que tanto se tem 
eocommodado com esta iniciativa ~loni••s~ dv nobre 
presidente do coosf':.lho, diz..,r-se claramente quE> foi 
um ardil fazer-:;-e sahir o chefe do E~t~Jo p~:a fór 
do ·paiz, e o Sr. visconde do Riu Branc J ap:esentar 
a Jlroposta sobre o <'Sta do S<•rvil. 

E' por isso que eu dig·• que o nobre presidente d11 
coneelho tem em vista f•zer grand .. ~ consas na au 

- saneia do Imperador· E, verb• aratia jli que tr:.ta-~e 
de um assumpto que é connexo c m a viagem dfo 
Sua .Ma.gest•de, e o nobre pre~idtmte do cnns• lh•) 
está em veia de reformas e de ~trandes refurm,,~ 
n~o sei porqu.!3 razâ•l não ~e publica o !ln_crl'to qru•; 

. d1zem, S. Ex; J~ tem até ~ssrg<Jat1o, pronJbm t .. u us. 
· do beij&-mão I Agora, senhores, de p< •is das scer1as 

do Lazareto em Lisboa, creio que nllo é mais possi 
·vel reatabel cor essa solemuid.-1de no Bri•Sil, quao.tn 
ella se dispema com o maior cavalhoiri~mo c a 
maior magnanimi•l11de do chefe do Estado em tod"~ 
oa·paizel estran~reiro'S que elle tem percorrido. 

Isto foi um" di~tr••ssão. Tocarei em outr11 ponto 
outro autecedente, quo parece qu~ não deTia con:lu' 
zir ol!cessariamentq o ~ro,·erno a tomar esta in1c1a 

~ .. 
tabelecimentos ·de credito de nada-lhe IIR~em. Teem 
s1do ••té o precipício do credito da lavuura os esta· 
he:ecimoutos de credito, e esse mesmo ·Banco do 
Br~sll, qu" só pode fnze1· em~.restimos hYI•Otheca
rios em uma certa zona de munici pios proxtmos á 
província do Rio de Janeiro. A pr(Jvincia de S. Pau
·o, 1'erbi gratia, uma base exce]IPnte para as opera
ções hypothecarias do Banco do Brasil, a provincia 
·1e S. l:'aulu e a de Minas nõo podem aproveitar um. 
só bf•neflcio do e' tabo1ecimento_ hypothecario creado 
n•·sse banco. · · 

Q11andu os fazendeiros ach~m-se · neFte esta'.do, 
ifuando o nosso eomme_rc•o resente se- deste estado 
1a lavoura, póde-se dizer que e·.twa uo~ antece
,fentes dHs cousas que _o rlrinisterio tomasse est~ 
inici~t1va? 1!:11 cre10 ·que não. 

E, Sr. presJdent!', não me soccorro sómente da 
. minha opinião a· e-te respeitn; po~so l•lr ao se'
nado a impor tanthsima opioiAo du nobre Sr via
conde do Rio B<anco como cunselhéiro de-Estado,. 
quando elle opinou uão ~ó pelo adi.'I~Hnto desta 
<{uestã•Y p' r a do>pOid da g;qer.r~, ma~ q:ue er!J. p~~~~~o 
d,u (..,lego a lavour:J e ao cornmercio para restaura
rem u s su11s Corça~. Eu não p•: sso dizer tlo bem 
como S. Ex.; pe1·miua o senndo, que eu leia para 
f,.zer ~onsignar, as expres~ões do Sr. visconde do 
Rio Bran~o no conselho de E~tado. 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (prFBÍdt-r&te do oon
BP.lho):- TtHlh•J t-xplicado isto muitas v:e;r;es. 

O SR. S!LVIIRA DA ~OTTA:-Dizia S. li:x. (lendo): 
" Não ba>ta esv"rar pela cessação da guerra: é 

procisn d ·r 11lgum tl'mpo ao governo, li população. 
ao comme1·cir• e á agriC<lltur.t para !!al;lirem das 
"pt>rtad10s circumstancias f'Dl que a • uerra e a crise 
fluancerra 1eem .. tod•JS colloca.1o. Pass~r immedia
t&IIJE'Flte da guerra P·•r:t uma rp(ormá quA pó~e 'so
bresHlttn tot1a a p .. pui•·Ç'JO, abalar A ~epr .. Clar a 
proprie ladt.l 11gricda, C11usar diminuição ll)uito sen• 
siv··l na rNJdll n.och·n~l e exigir emr•regn'de nume
rosa f1.1rça publica. não lhe p •rece até dign~ da pru
d··nc•a ilo governo e da~ camaras dG Brasll. D6·se 
a!gum tempo á conv111e~cença do corpo social» 
isto e rJo Sr. v-isconde do Rio Branco)... · 

0 SR. VISC•lNDB Do Rro BRANCO (presidente do COft· 
•elh,,) : - t:m resposta áquelles que queriam a re-
fOima desde l•>lfO. · 

O Sn. SJLVEIIU DA ~.: OTTA : ••• depois desta larga 
enfermid.•61e, como tem sido esb guerra de tres ao
nos. e a crise financei1 a que a precedeu e a tem 
~companludo. " . 

ti•a : o estado llnnnceiro do paiz. . 
Nós sabt'lmos, Sr. presidente, que, depois da um1• 

guerra ar~nosa; longa e duradoura, o~ recursos d•• 
p~i~ estragaram se; o ~o~ernn fund•JU um~ gr11nde 

. d1V1da, augmcntou a d1v1da tluctu~tnte e a d1vi:1~ 
·fund .. da. Uma quarta p11rte dos nossos orçame.ntos 
são para pagar Juros d-• divida ... 

0 ~1\. VIS~ONDB DO RIO BR\NCO (presitJe,•te t/.o COf&• 
1Jelho) :-Isto era em 1861. . · 

. A nossa lavoura está em uma crisà ver<la•ieirJ
mente ec~nom\r::o.. indopen•tente da quo~tão d , O!l· 
tad" servil. At~ a natureza uão 11 tnm favQrecido: a• 
colheitas teem sido mingoadas e f8lhi:S. O credito é 
neD.IlWII• A lavoura eatá eJP.peDb4d4; os .Qqj!IQ.f,Q\\-

O SR. SJLVKIRA DA MoTTA : -Ora, Sr. presidente, 
á vista dt~sta t~oo "utorisada opimlo, eu qp.e aliás ap
IJlaudo a iniciativ"• que o nobre presidente do con
selho tomou, tll:l propor esta reforma, tornan•lo se 
11m dos ffi'llS ener~icos Pmaucipatlores, p~ss'o reço. 
<~hecer que eshv" uns antl•ced,.nLe~ das cousas, que 
t'll iniciativa fosse ex~rcida pelo ministerio actuai t 
Creio que não. · 

Eu po~ia ir adiant.e, mas não quero contemplar 
Jlla~s este facto ; tocarei em outro. · 
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. Stióh~res, a marchíi q~~ este negocio L.li tiJ; re-I,' ()~a. eis ahi, S_r. presidente, I oplniiio de uoi.:ddl 
vela llil pãrte dos ho'rliêiis de Es't'ltl•> que coínmandam me~bros do gabtnéte _ac1u1J, que tomou li si·a _fnf· 
o pàrtido . conirervarlor ilma grande repugoaocia " m~nva da pr~posta e é isto, o que me sorpre~~de! 
ellta iilidativa. Ora vej;fmos. . . . . . . . ,\ mda elle dtsse maiS (co'•tmu.IJ a -llr): . . . . . 

· N:t. falia dn tlú·ono d,, l$67 apresent•'u~&e a 1de~ . O Sr. Su• rio Lobato: - Emfim o veiterando, 
p_or loicilitiva tJo Sr. Z~cari:•s. 1\eti.ro.u se _o ·gab~nfltA vis,:on.Je de Cayrú escr~via, em· um op~uê~l .. o.,quo 
ae que S. Ex. eta pocstdente c o mtmster~o de 16_d•' intitulou manual. de !JOiUica orthodox~·um ca.pltul~ 
Julb~ • .., que o·!líJcc~'deu é du~ou dous IIDROS e ·ta.nto. sob-re a e~cravidão .no B a!Íil, ahí-llpenas iaípriiili!l 
iilío deu ;mct..mento algum á 1dé.1; tud.fs as ·mantf'tJs t:.Jbtas tres tex~ua••s Ji.ohlls: . . . ·. · , ... 
taÇõês deáil~ mi'niSttJri() ., re;'Jo:àit<? ·da gu~~tão. de.-.. Contra o mal d. cscr11v:rrin f!O' Brasll'nã~ c:iilie)1o 
Eit3jfo servll ~or~m s_empre dllato•·t~ts, que_ou sem· .. ngen~o humano achar remcd1o pnra prov~IIJOD~o.cre 
pre condemne1. . . . , · . . . remedw a .tamsnhn rr.al; só nos póde valer 1 _DIVIDA 

A camara dos deputado.sdo anno pass11do uomeO<• Poovhlancia .. » · . ,. 
UP,l:~ commíssão espeçiai, a qu.~l deu o sl!!u parecer o novo Cayrii faz ,parte. ~o m·i~JisteHo.ac{ilri~,-~ 
~ apre~eutou um proJ~<Cto multo semelhante I· Etst~o esqueceu o maou;J d~ pohhca ortbod.,~a do .. liell 
proppata do govtr!lo~ Mas, se. a~:aso t.s ho~en.- typo, que só achava na mo r ttl o remeJ1o contra a 
ãe Katsdo que prestdem :• os destmos desse vart1do. escr&varia III . . 
ti!~ssem. dispósições para_ tJàr andam. Illo. ~ _ idiia, Já vê, p .. rtanlo, o ~~nado que eu Unha ra~o eliJ 
si1m duv1da al~u .. a o pri•Jectu •h cornmts.•ao do t,.r começado o rn• tl diBCiifSO mo.:stranda sorpreT.Il 
a~no _·passado não devi!l. ter. fif".lld'? sopult .. drJ no' pot· ser e~t., gran~e cowmetti~e.uto _da rt>fórma · d'o · 
!l•:chivos da_cam.1ra~ adt!!c;lo lodefi,.,daonente; era • est~do ervii!Jrauçado pelo m_Jolsteno actual •.. / • 
Jdea ·plrlam~>Dt •r que dana 'ter vmgado En.tro·tsut·· Não qolf'ro r• f'enr-me fc'Spectalmente ao nObre 18-
pí::rqile f,;zào 'não se lhi1. deu andamento? Porqut• roador VISConde .do Rio Bra•Jcn, porque os seus pàre
Jiio estava nil~ antecedentes deste par I•Jo; que ''~ Ct!res no conselho de_Estado 11 respeito desta que8-
.ilelibnres Cf!mmanduvam. conjuntar~en~e . o a~or;; tão teem m11is m11rg .. m, m •is elasticidade, do que 
estão re;~õtrt•ndo o commDndo, a JDICJauva dt3Sia e .. ras durezas do Sr. Sayão Lobato. S. Ex. no cou· 
grande ídéll. S•·lbo dA Estado não ~Jj mostrOil adversaria da eman- . 

Po1·tanto, . seíihore.s,. convenhamos : é louvava, crp •ção: antes, p•·lo contrario, é um dos mais erudi
a inicilltJV,1 do qoverno. eu associo·m.e· aos seus es- tos pareceres ahi dados o do Sr. visconde do Rio 
Toi'Ços, m;·S sorpren,te-me que no meto dessas c1r B··~~nco. . · ·' ... 
cumstanctss antecedentes- o govt•rn!l tomasse l1tl E S. Ex. parecA que ae deixou arrastar um .pouco 
resolução. . . . . pelas opiniõ•·s do· duqu~ d_e Broglie; pare.ée qu!J 

Se t>lhandn pua os antece_d~ntes. d11s _coLrsas. VeJo dei1ou-se arrastar pel;1 1d~a qu_e prevaleceu nessa 
que elles·demonstram que a miCIIlllva oao dena ter com<~~issilo de que elle fui pt·esldente. Mas, ·sendo 
p!fl:tido dost•~. mini_sterio, olhando para. as .llt sso11s ~ssim, · ainda a opinião triumr,hante D!lSSe trabillbo 
amda maJOr e a mwba snrprt;'z•, von,Jo a testo d<st•.• .Ja caroara franceza não foi sf'm duvJda nenhuma 
movimento homens os mais escrdvot:ratas, que teem es, a que n nobrll pres1deute do co~selho adoptou 
b11vido · nesta t>Jrr;{, que nilo cuosen~iam qrltl S1· h•·V; e~ta idéa ficou em minor i<~... · · 
tratas&!' deste assumpto senao em sessa•1 ~ecreta. e 0 Sn VISCoNoB llO RJo BRANco (presi~tftte do con-
que boJe vem trdtar··nos_ de .Jlb •rJseu~, porque Cuze· ,8 lh ,) . _Na commiss<~o·. 
mos ar~otumas observ<~çoes a re~peJto d-.s con~o- e r. • L . . 
qq_encias d<~ propus'!! e _do .•en&~e livre I Excuso ln- O SR. SILVEIRA DA MoTTA: - .•• na commissi~:; 
dica r nomes O rna~s ~lg'UIIk!ftJV_o para tornar P·' I e o que as carnar•ts fra.~scezas ~~cret.nram não f'o1 a 
pavoA est.tt contradlCÇIIo, e JUsttll··ar. e>f.l sorprezs loberda•lA do ventre, fo1 11 abolrçao Slmultanea ·geral 
·minha é o que tliss•• o Sr. conselht,iro Sayão Lob3tO e com indemui~ação. . · · · 
na cam • ra dos d.,puta.dc!s. · O SR. vsscc,I( ,,E no R1o ·BRANCo (presidente iJo D•·ft• 

Eu vou. Iêr a sua 9plmAo, porque quero que tam- 11elho) :-Em consequencia da revolução da 18~8. 
))êm. fique consign11d' ( l.l1: . .. , . . - h · · 

" Falia-se no eleUJento so.•rvil, i;;dica ·se IJ idé;o da O =-a. :-JLVRJR~ DA l\loTT,\ :-.\las! "'''o ores, ·o meu 
emanclpa~ão sem. a mi!lima allençiw para ;;s cir thtllllll .eslá ern pe: é l(f'.!llldiOSO, é ~.uvaveJ O pensa: 
cumstanclas teaes do )Jalz O gonlrno recommewla ~ento • o g ... verno merecu mull«;> P'?• .ter empr_ehen 
opportunida_de licerca d"~t1 gravissirna mataria. d1do esta" refur!D"• porém ~- JUStlfi .... ado O.J~rzo de 
quando tão lmperllnente e !nnpp<~rtunamento av!·nta. sorpreza do _palz l?or ltJr s!Jo o actual mtntsterio 
semelhaute qut~stão, que 111nda nos kmpos ord1na- !Jilt:.rn 11 tom11•se a SI. 

rios só emsesuio secreta deviJ ser tratad~... .. O Sn FJGUI!IRA DE ~IELLO:-N'ão apoi_ado.' 

O Sr. JIJarti.nho .Cami'.os: - Apoiado. 

O Sr. SIIY·io Lobato:-... deve se ao menos 
fazer um protesto, que hJve ao p1iz. ri t•Jda a pO(JII 
lação brllsil<•ir,; ,, cert za de que tia parte tl.• C()fP" 
legi,lativ<l ha o firme pro!Jn>it,, de se ateode1· !Is 
verdadeiras o. rilaes circ<~msLancias do p.liz, de es
cudar a socieda,Je brasilttira dt3sse ~olpe fatal, otc. » 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Ora, Sr. pre~idente, 
eu poLira, ~e quiZI!>se iutertll,r·mc mais nesta. de
nl• u~trt•ção, C• ·rocluir hoj<l a historia que fez ou,ro 
dia o uobre 'enador pela provirocia d11 Bahia·a.r• s
puilo do nasc1rneu1.o do,tn idéa n' falia do .tbrono 
,J" 18tl7: e en1ão eu qu·J estou sorprendido •. posto_ 
que agradeci•Jo llO rnim:;tel'i · vela ruforma. devo em 
urn governo ~onstitucioual pr~'CUrnr alguma expli· 

:'i, 

.<·:!. 
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cação desta ·minha 10rpreza. Pois, senhor.:oa, eomo (cúlll dft't:>itu é uma descoberta 1), quando. com r,lzlo 
foi. que ao formou, como. se aninhou .esta idéa no dest·jam vel-o .á frento das medidas salvadora~.· Um 
conselho de Estado, e seS clelle pode fartir e nllo do governo é IIY••onimo de ar ta direcção, de .!labia ln;. 
:parlamento a reforma do estado servi '? venção dos meios conservadores (os senhores que 

.. O ~enado sabe como isto começou, e I? como co- tra,1uzam, se B·'tenderem, o que fato quer dizer). 
meçou· é ·revehdor dai tllzlles di:ltta inlciatJva. O Não c.: nvém de m •nt>ira alguma dentar A iniCia Uva 
goY&rno des1a époea, que dnb11 tendeocias aboli- iDcSividual (no&e·se bem; a ·iniciativa parlamentar 
cionla&ll, quiJ fez o gra'ode aerviço, como eu já chama-ae IDiciatiYtt iud!vidual) 111 .ini1icaç61.11. ou 
di11e aqui no eenado, de lançar .a primeira faisca que •ncompletas ou imperteitas (eu tomo parte do ar• 
ilJIUJÚDou aiOC'ledade bl'U'Ílei .a 1 -peito d~l&e gumAnto para mim, porque propuz mlittas·couaae), 
questão,dizen.:so ao parlamanlo que era preciso tra· temerslias ou errone11s que tantu mal lazem, aba-· 
tar della; esse minlaterio que alilfs tinha essas lou- lar1do a sociedade, augmeotando a grnidade do 
va•eis intenções e saos idéas, nomeou alguma com- mal. O assumpto á de gran·JeZIL tal que não tolera 
missio para r.oZ!!r semnlbante trabalho? Aprelentt<U lteleixo .OU imprevideocia, · · 
alguma idéa? Não; t<~do o trabalho; Sr. presidente, · Eis; pois, senh<•r, porque me "nimo a cou&ribufr 

·a respeito t1e estudos da reforma do esr.ado serv1l, e com o pequeno Contingente de minh s tenulia idéu, 
preciso que dlgam.lB, todo o trabalho de elaboração na falta de outros trabalhos mbis compttteritet __gue 
foi subterraQeo, foi mysterioso, e não é <;ssim quo· nào me eeoos~ que se est•:jam ·mod••lanao •.• · Elle 
se fazem reformas nos governos livres. A InglHtl.lr• serv_ul\ como ~te· urna prirueit!l b11se para o. estudo 
ra, paiz de privilegill~, está entretant .• dando exPm- ou mve11çAo de melhores ideaa. (Não ·.veJo-·uma 
pios de tefurmas as mais ousadas, au'lcestivamenle grande base, porque a gra<1de base está na lei por
emprebendid•s uma após outras,. mas nã_o é maa- tugueza de on•le 110 copwu tudo). A mataria é-tio. 
dàndo apresentai-as pelo conselho pr1vado da grave que não teria auim<.~ dr, tomar a ioicil&iva 
Rainha. · · como te,.atlor (note bem. o aen11dc•) som tubordi-

A iniciativa a IIi é dos ministro~; est.es slo em- nal·a pret•in.rnentto á sabedoria do Vo;sa Mill(t>sttde 
purrados pela opiniito do paiz. são· o rttlexo deJlu; Imperiol. Eu temaria com r.,zã•l contrariar as vistas · 
elles não se abalançam- 11 lovar ó cam:.ra .dos com- Jo governo ou crear DOVitS difficulda :es. » ·. 
muna um bill, sem que tenham consciench de que Eis aqui, Sr. presi•:lente, o pensam,.·nto '"Y~teríoso 
teem. fóra da camara dos C·Jmmun~. n" paiz o apo10. desta elaboraçlio· do project•• d•• c nst-lho do· Es· 
moral necessario para o fazer pissar 11 t'espeito (!a tadn I "' vista disto e ... só poderei, (terminando 
eamar.l privile~i<tda. E' como quereria que o·. Dllbte esta _pa• tH do meu. discurs';' ) só podPrei concluir, 
visconde do R1o Branco procedesse a respeito .ola rerermdo-me ao bnlhau•e d1scu rso d•~ .n••bro sena
reforma do estado servil. . dor pelo Rio Gr11nde do .'iorle, qtíando, respon-

E porque. r.•zào, . Sr. p1·esi.lonte, os c.ooselboiros dtmdtl á imputaçli.o que sre111lmente se faz do pen
de Edado.desdooham desta cas-a, eolendem qull oflo \ s;unento iuicia:ior 110 chefo do .. F.stado, disse que, 
devem apresentar aqui (;S seus, trabalhos, mas le- aiQda ·mesmo seudci isto verdade, não · b:t motiYo 
Tal-os na algibeira para S. Christovão p~r .. de lá s"nà&-para agradt>cer ·esta p11gina it•urada. do ·se-
serem ·reme\tidos ao conselho do Estudo? Pois ha g·;ndo reinado. . · · ~ 
al1um losar mais elev.do em un. paiz livre que a Eu tarubem, Sr. presid•mte, ac,ompanho nes~
tribuoa lesillRliva 't Ha togar mais projlrio para re- parte os sentimentos do honrado aen~tdor. Se é ver
forma~ tio importantes como· a tribuna do senado? dada, como crei.:o que é, que a inspiração deste 
Eutretao&o vej.t o paiz que uma reform11, que o projecto é do che• dtl.F.Stlldo c11m a responaabili· 
aft'ecta tã,, proximamon1e, começou por um prujecto daue de seus minil'tros.' é o methcr acto ao seu rei
d~ alsibeira, ap_resenta•t.o á·Sun Mag .. stade o lm~ce- nado, e de tlinta lu:i qr&e ~:oderá servir para amparar 
l'ador, como umca coodJ~ào dtl suc.:e•so nesta torra, mu11as sombras ce erros graves commettidos du
para aiJuma idéa nova I Eu propuz aqui t•• otas rante elle. 
e~usu, e seS vi~ou o meu pr~1jt~ct~.- prtJ!Iibi,tdo o Mas, _s~nhores, nãu é negocio. de felicitnção, de 
ledlo de escravo~, estllbelcceodo a mlegn:lade d .• s agradeCimento. Eu encaro esta qul:'slào como·bo· 
faiJ!IIiJs nas 'fendas:. tudo o mais !Dorreu. . ~·;m politico, cQmo. I_Jomem que tPm convicções po
. <.:reJo q~e o espec~~&culo desl:.~ mm~a desgraça f~t httc.JB prof,•nJas .. \leJo, t•rnbi gl'4tia, que a questlo 

.·f!Ue aaverti~ o Sr. _vJscon!.le de S. V~ceott! que d~v1a do "lemento scrvll- na occasiilo em que fot anrada, 
tomar camtnho_.dlveuo; talvez d1ss_esse comstgo: em que se apreaen_tou esta iniciativa, troux~ resul
aquelle homem 1ndu pelo s· nado, fot rua I; eu vou lados. que ma1s tarde se hi'lol de somir, mu1to noci
cA per. S. Chrbto':ão, vou ~e lho r; e então o autor vos_ ao andamento rej;~ular do nosso systema coo~ti· 
do proJecto prefe11u ctte mew, que ~u repl'llvo, que Luctcnal. Os nos~os parti·fos jó eat<wam mutilados, 
condemno, que o p1íz aiuda ha itu v1r a condemnar já linham profuudas divergonci11s em· si· V. Ex: viu 
muito altamente, <i e modo que os senhores hão do q"~' a inlc,:ta t~~a tteste projecto, ('OM a r~sponsisbili • 
·Se abster deste peeca:Jo. . . . da de do :sr. Vlscondl! do IUo Branco, veio suggerir 

. Mas !Jrll tal proceduueuto ~sló JUStt~cado na de rmu~ uma profl_ln•1a dtverg1~nda em um J•artido po
dJcatorta com 1~0 os tacs conco .proJ"Ctos foram ltLtco do ~mperto .. E porque razã••, g,olwrolil, .qu~ntlo 
apresentados IJI_ :sun M~tgestade. Eu vou le.r ao ~e-~ se 11á wats esta Cl~cum.tanr:io. o nobrto pr··~id<>nt_o 

• nado 81 exprOS•OtlS da dedl,·atOrlll. dtJ ·COilSCihll, q~te fulStJIIl ·lU Vida a Jguroa SOo prenditlO 
• Nas grandes crJSO!cl, nos ovultadus P 'ríg,,s, é no R to da. PratQ eom o notrcra do ser .cJwm .. do para 

fllllDIIO os povos preciBBUl IDlltS d~ seu goveru, orgunisat· o 81lbiooto, b virt de se jU'iar babihtado 
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para, cb~gandll á eÍta Côrte, separar-se de seu11 
amigos politii~Oil e levantar uma bandeira.-que elles 
tinham· rejeitadll s~;~m'pre 'l A cons ... quencJa que' re· 
sultq di&t•• é airido o 8!1pedaçarnento da todos o~ 
partidos. Part>Ce onm eff ito "1119 é o que ·~e q•rF!r 
fazer nesta te1·ra ; é rilduzir•nos todóJo a iwUviduali· 
dades1 purqire assiro, sem a fo~rça d~ C<•hPS/10 dm 
grande• pattidos• pulitlrus, o ab•~•luti·~JO. tem .&ua 
obra :aeabad.,, ·e e~ ta ·•bra aca ha·se, pr·mcJpalm•·nto• 
porque os nossos homorJS dtJ · E~rado, que- lev•ntam 
uma grando idéa, ftcam .quui •empre no caminho, 
como fica o Sr. viaconde do Rio Branco. . , 

Eu pensei que o nobre visconde •fueria começar 
vida no·va, qí•eria arrostar tudo o. seu pa~>sacfí, ness" 
longa pliFPI(rinaçiill. que tem· feilo por terras extra· 
nbaa·:·por6m, eoganei·me. Os uossos est~dlstas niw 
comprebendem assim as cousas ; o nosso g .verno · 
cqnatítucionat está'tão prej.JdJcado, ·tã<;J de~erJeradt• 
que um homem> mellm·o da· Jllus&r,.çao do nobrf' 
Visconde,. de .. sua!l, niio direi ambic,:ões, · as1•irações 
politicas, que são gran :1u e muito grande~>, não quer 
tomar o ~.oapel quo lhe compele, p·•rqlle·s•be muito 
bem a terra em que pisa . a pgsiç o em que ~stá. Se 
ell& reconhecesse que o ter1eno er_a p ~".o h"mem 
de··Estadu que quizesso- levantar uma_ Jdea, .lt>val1• 
ao cabo, lazel·a triumphar. elle o faria ; m·•s S<~bo::. 
•toe não póde. No mo.mento •·m que ac11bar e~ta 
tarefa, esteja certo que se I h e h a de dizer : « fi ••ti · 
re-se; não tt·ID ma_is nada ~ue f,,zer aqui ; já st>rviiJ 
para"o que se qu••rta: ' •• » ~·o que lamento. poriJue, 
emfim, nã,) temos proporçoes collossaes p··r11 fazer 
Cavour nem Bismark : Qlas jâ éra tempo de ai guru 
homem· politico querer ser alguma cousa por si, pnr · 
suas·iaéaP, por suas eonviccões; não querer estar 
fazendo sempre obra por conta .otlbeia. 

Esta illusio que me· rroduziu ·o Sr. visconde-do 
Rio Branco,' eu· a di ~to com toda a franqu.:~z.1. Estou 
que o ·oobre visconde não. se aba I•• c,.m isto. Ser
lbe-ha indifferent•f q:•e·eu me illuda ou não; mas 

ouyfndo-me, e1queci mo de dar uma cfa~ .. raiOII 
pel11s quaaa eu nlo podia deixar de tomar parteoea&e 
d~>bllte; portanto, .pPço a~ no.bre preiJdt>nte.do COD• 
•elho que nãi> me leve a mal este tempo que f>ltoJU' 
t.omano.lo. ·E entrtJ parentbe1is, S. Ex. ~lo fique 
;,.ft're~o~ocom esta dis.,ussiio: e pre •Jsoandar de vagar 
vara .Ch .. gar:. 11:' fôr pau'atin~truentto, se ·aão. le.mo.
tra r incummoJ11du cow a cliscussão, b~t.de che1ar 1 
mas. se l'rinci.-iar Ll>rrepiar se, não arruma n~tda. 

O SR. Vtsco:'ioaoo 8Jo BRAl'fCo (pre··identil'do c;ó,.. 
se~l"o) : - Nào l'ê como· euúu ·auenaendo ao seu di•· 
curdo?. . • . . .. . .. · . 

O Sa. SÍLvBru DA MoTTA: _: E l•z bein de· dizer 
ao seu coliAg,t d~. ju·tiça que·nem, altenda; é ., •. 
lhor •lUe ,.Jie v A se embora. . .· · ... · ; · 
· M11s uma das razões porque. eu deria. lallar era · 
porque tinha de mandar 4 lnflsa . uma emea•Ja aof · 

.ilrls. 1• e~·. e a. mtnb• emendã é um'aystema di· 
verso da1uelle da prnpuato. ~m~ eu annuoçiei ao1 
••·eus amrgvs nas ccmversaa.as ·u.aiB expad&IVal a~ 
bre este assumvto que nos orcupa, a miniJa idéa a 
este r·~SI!Ieitn não foi ,.m ·algH~ tempo avessa a da 
proposta, á l•berd11de dos--ventws; como se cbuna. 
- 0 SR. VISCONDB DO RIO BRANCO (presidente tlo COR• 
Helh•.) : - Uos u.osciturus. · ·· · · , 
· o Sn. S1LVI!IRA o" MoTTA:...::.·creio que t'oi.ó mau 

collega · pel;r' H11hio1,_ u Sr. DartiÍJ de S L;ouren_ço, que 
me re~owrri•·ndou quA niio u~~~se desta phrase ncas• 
ciellros, purque não. sôa beai. ~- . . "' -

Mas desde mui&o te1npo._· senhores, q_ue.em minha• 
axpan~õ .... s com 08 mf'OtJil amigo)S tenhu ex:pendido 
oprniãu faYorovH á fJxBção de pr11so para a emlll•' 
c1p11ção. Temos, pintanLü, de ci•tt-jar dous sys&emas, 
duus expedientes: ventre· hvre'e preso,' ·. · -

Ora, a ·,déa da propo~h é/sem duvida alguma se
ductura· estabelecer um marco para a escravidlo • 
dt~cretar que delle _para dia file ~áo se aUatarão sen~o 
homens hvres. . . . . ~ 

N.esta JIB.rle eu não posso def:iar de ãcómpaobar 
com a maiur syrnpathia t-• admiraçãô as expressõe1 
do honrudo sen1Uor pela ·~ruvincJa do Rio Grande 
do Norte: ·· c . · · ·-

- creio qu~ S. 'Ex. está estraganrlo um g_raoàe pap_el_ 
que.pn~ha'flizer. ·porque ha de ftcar-se n1sto, e entao 
fica em ·nada. Esteja S. Ex. certo que ba d" ser con 
demnado ao mt!smo limbo, on,le silo atiradas k·d"' 
01 nossos pretendentes a estadistas, F"Ça o nob·•e 
vi1conde alguma cousa mais ; tome ammo, e não 
18 resfgue ao papel de cmpreJ&eiro de obra par· 
clal... ·. · . - · 

Eu creio· que o seflado'e o ministerio me fariro 
a justiça de ·co~prP.hender O aiC8~C8 ol'est oS minhas 
observações;. nao es ·quero repelir. Louvo o .com
me&&rmento;. sorprt•nde·me que ella pertencesse 1w 
nobre ministro, conderono que todos ns NOJJaruções 
para este cummettimento fos~erri fóra da_áre;• do par. 
lamento, que só venham aqui para rect>ber a chan.
·cellaria. Es!e é o meu papel d!:l radical; he: de fa 
zel-o sempre; aceito u bem. aceito a reform:• li 
beral, embora não seja-comph•ta, aceito parto, e 
fico com o direito de ·pedir o resto. 

. ·0 Sa. V urJa~. DA.SILu :?.Apoiado. 
O SR •. SILVEIRA DA M~TTA: - Mas, sõÕbores, ' 

preciso, antes de tudo, :,fel,' logico. E bem dizis es1e 
tl.lustre .senador (8gora ,we recordo) no seu parecer . 
•.lo. conselho de Estadfl, que, quando se trata de 
fazet" gr andtls rcrormás, não- ha nada mais inimigo 
do reformador do que a l• gic~. Foi ·ums sentença 
do honrado senador! .no conselho .de Estado e elle 
veio E~x;hibir a demcinstração della no seu eloquén· 
tiS!IÍWO diSCUrSO pronUDÇiado Deslll Casa.· · 

. A2ora, Sr. presidente, q~;e teullo explicado e~tf' 
meu pensamento preliminar, vou e11trar na discus-
são- do pi'Ojecto. . 
. Quando com cei o meu discursv e pe li n indu! 

gencla. do seuado, dan:Jo as r;,zõos P•" q11e me jul· 
gava com direilo a. t•bter alguma bene\'vlencia sua, 

O discurso· de S. Ex.- é .de um efi't'ÍIO tal, senhores, 
que o homem do povo que· o a c• bar de ler diz:
« Este orsdor propoz a abolição ímmedia.ta, simul• 
tawa. e ger~l. » E' esta. a conseq~encia loglcii da1 
p:emJ,sns do nob, e ~e o ·dor. Eu nao-contesto C's~a• 
prt•missas; m~s. senh.• res, comqu,nto éu o acom• 
panhe nos seus sentimentos· o n~ts SUAS idéas espe
··ul"t vas, oru-todns as descrições a::. m~tis vivas que• 
fez o hunru do eenado·r 11 rtospeito das deformidadea 
e da. h"diomfe;z dn e>cravidâo, oão posso de1xar do 
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reconhecer quo a idóa da governo tem inconve
nientes serios, muito graves, que o. legislador não 
póJe esquecer, não J.ócle omittir. e que ~e não corri
gem no dt~senvolvrmento du projec10. · 

Sr. J•residt,nte, não fiDtrarei na disc:ls!lão e~cnln 
que encetou aqu1 " nubre s~>n.,dur pt-la pr•minc1a de 
S. P!Julo. a rospeit? do di, ei~u de proprJedll\lt•; tl<•
daro que não quiz ttrar n ptoerra dus lllt1U9 coom!Jen
dios de dir..,itu nstul'al ;··mas sem entrnr n .. sta q1ws
tão, com esse Lom escol~tstic•l em que sem duvida o 
nobre senador ~ela• pro• incia dn R10 Gra n••e do 
Norte não c11 hiu, não posso de ;~ta r d•' rceouh .. cer 
que quaesquer que sejam os <Jireuos que Sfl attri 
buam ao legislador para decretar:.a libordad•~ do> 
ventres, direitos que eLi respeito o concedo uireitos. 
que inque•tionavelrnr>nte tern o legi.J;,dor a res
peito da proprie.l!•de escrava, que é mt~rHm•·nte ulll 
facto lega hs11 do, ou Lol<:Jradu por lei, e, ll>sim comu 
Iegalisou e tolerou, a lei pó Je rt~rirar a tolc
ran,ia e torn~~r il•egal o f •C to lega lisa do; 1dnrl" 
assim resulta urna c ·r.tradicçiln na iJéa car.lealdo 
prCijActo. e é que, se h~ direilo. se h·• cor1venien~i<~, 
se ha justiç~ em reconht>cer quo o frueto do ventr•· 
escravo ·dado á luz •lep~>is da data d. le1 é livr•·•, o 
legislador devia const>quent m»ute decret .. r a liller
da le de todos os crioulos, e então a IJrOfJned.tde d·· 
escravo, Cacto mcrarnente to:crad,> ou l.,g·:}r~iiClo. 
ficava extt~nsiva un1camente a •-ss:• serí'e t.Je Pscr11· 
vos que não são nascidos n<> Uns1L -T··dos os cri .. n
l<?s. estão derJt~o das con8ide·rações c .. m que se le 
grtrma e ~e •".i'~t>.nde o neto de conceder a li!:Jcrclade 
ao fruct.o do ventre escravo. 

tnd" tlJ. illogica ;' este é o principio !I que se refi. 
riu e~pirituosumente o nobre senador pelo Rio-Gran
de do Norte. "U inimigo-. d11s reCorm.1s, o maior 
estorvo que ellas tem é a lugtca.-, E mesmo uu dis
•:ursn do nobre senador o seu müior inimigo foi ·a 

SenhurEl!•, para expliear o direito do legis'ador' de 
deeret11r a hbt<rdade do v•intre nilo é precho re,_,or· 
rer á doutrina da liCCessào. So o facro da e~cr(.vi 1ão 
entre nó~ é remit~nt~. não de uma lei posit1va que 
o declc.rasse. "" 

O Sa. Zo~.CA.IliAS :-Apoiado ; n12nca houve. 
O Sa. SILVEIRA nA Mo·n~:- ••. mas de uma tolo

rancia, porque, felizrnente para bonra da gen~ro hu
mano e dos governos, que mais ou menos toem aber
rado da send" tJa j ••sttç.t, quando teem estacfu á frente 
de· pov<~s, a escravidão teem começado e sido sempw 
o facto da violencia. · 

Os Sns. ZACARiaS E FIGUEIRA DB M BLLO : -
,Apoiado. 

O Sa. "SILVEIRA. DA. MOTT4 :-A escr .. vidiio roma
na de oude veio ? Da guerra ; foi tolerada. A' escra
vidão em tod~s es•es pai~es q•1e ultimamente doere· 
taram a abohçiia, e que 1mpvrt 1r. m 11egros da costa 
da Africa, o que foi senão uma roera tolcr;mcia .
não um facto pormiLtido expressamente pela IIli? 
.Mas· então, senl1oros, ']UO diillcullade, que cstorvu 
tem o legi,lador para decretar a libet·dacle do ven
tre, qu<~ n-.to eu concedo que elle t.•m direito para 
decretar hoje a li bCI da de geral de todos os esc:ravu~'l 

PÓrtanto, estou auto• isatiu a diz.~ r : vós que rt'CO· 
nheceis este direito, he qu,,rois ser logicos, entao 
devei i diler: "To .tos UM crioulos nascora•n dtJ ve1otre 
escravo, 111as o producto do ventre niw é o ventre 
e por conseq ·•'ncia o product•l do ventre f.Í livre. » 
Mas é o resultndo d;•s inc.•ll·reucins, é o resul-

lugica. · . , 
Sm;hores.-comopara mim a questão fundamental 

tJ,, propus ta é •11u11 questa•• de C•l .. vonillncia do le
~ista.t .. r e •l" just:ça. entendo que !cv ... m.,~ a.•reciar 
tud!is as cons .. qu .. nci s da ad ~1çiio d;•sta 1df>a do 
von•ru livre. E,, declar·o: a e-cravidão é 11 in~titui
çiw mais ab:<urda que os governos temn tolttrado, 
1nus r"conheç•> tarnt,em que absurdus só se sus
tentam cor~ a bsur•_1os; moiit -e~cra vi· la o e meia libeJ'
'11d9, eu a~ao admllto. Querei,. toola? Eu v.os dou o 

meu voto Qu,..reJs Ul .. ta 1e? EtJ vol'a ne~o. porq11e 
,... metllde da liberdade é a anarchia, assim como o 
é a m<•t"de da esc r., v!tlào, 

Pois, serrhures, uma j.1éa (e aqui V;'tU já rPsval-
aan lu para o meu t ... r~en_o politir:u) que introduz o 
go~eruo nns nct. •. s mal~ Jnt1mos d11 vi 1u do ·cidadão, 
e princip.tm~n e do proprietalio ·da escravos, póde 
merecer o ass .. ntuuento e ú ·voto de ·u,u ra·Jical? 
l•:ntí;rod·• que ~,ã ... Nao posso· dar fi,•ença 110 Sr. vis
con·le •lo H.•o do Brilncn par11 mandar os seus iub· 
o1t',leO:lldOs á casa do fulano d'' tal que é radl·!tll, SU• 
j"itul-o a um" 10ulta de 2008 á prisão a.té dQuil 
meze<, porquo ná,:> deu dH comer 110 molequtl (ri•o), 
po• que _nno o· ve~till. bPm. Isto é precipltnr lUdo. 

E~s" e o lado fll'lrJeJPHl pur onde en::aro n ques
lão. é porque qu··~o af_istar do lar domestico 11 wão 
do g.>verno, que e mno _venenos~; e, se p~ssar 
" propo·ta, decl.<•ro que nao ha ma1s system11 eh•ito• 
r-•1 algum que s1rva. Podem' decret~r eleições dire· 
ta~,,~ nobr:e presi-rente do conselh • pó.Je tornar-se · 
••rn hberalao; póde cuncAder-nos to.Jas as garantias 
•tu .. quize•; ma~. tendo o dirdto de mandar o sub· 
•ldoel(ado eutr :r na Casa· do fazendt•iro (u}ano de 
1111, •IUll é uma potenda elt~itol ai, sob ptetexto da 
r•·ci m · çào de qualquer mole•tUil, eu creio que não 
ho~ IIIJJS hberda<le D!lSt 1 terra. Isto se f.llria em paiz 
on,ie houvesse _govl•rno respeitador da liber1ade in
dividu .t, dos drreitos d->s cidudãos; mas aqui aca• 
bou so tudo. · 

E' por este lad•> que tenho medo . da idéa do 
Vt3ntre tine, porque esta idéa, aliás sedu.;tora, , 
co'!'o di~so, ~ão !JÓ-le d··ixar de prec1sar de acces
sonos de leg~olaçao reg••l" menta r, que põe conti· 
nuamente o· so11hor na depen tencia da autoridade, 
e o escravo debaixo da p~otecçào da autoridade 
cnntr.:i.l o sen.ho_r.. Quer'' evuar. u;ta scena, porqqe 
ella e o prehmmhr d~ anarchra, da indisci,.lma. 
Não quereis a escr.;J vi-.Jão? Eu vos dou o meu voto 
hoje mesmo; porém para meia escravidao, não • 

O que se figura ao governo que se tornar-' um 
eotabeieolimento Jgricola, onde nasç,~m 20 30 ou 
40 criAnças todos os annüs, St'tfUndn o num~. o- dos 
tr" balhadures que tiver, qu•• no fim de :•lguns. 
anuo~ se n.:ha a fazenda 1 o;oada de e!lcravos e por 
nn~ddos depnis da lei, por trabalhadores de duas 
naluro,a•, suieítoM uns á disciplina divtlrsa da dos 
outros,-~ sujdt~s á sa11cção muito diver.~!l ?. E o que 
s,·rra, ::;r. presiderlte, S<J t,vesso pass3do uma -idéa 

·aQarchwa (nao t~m outro nome) CIUe vem em um 

• .. 
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do.s tBBS projl'lctos da de!Jicat'lrin do Sr. viscondr> 
de S. VicAill•• 11 i;iua M11gest.1de, C"oan 10113 junt11soln 
pr11to•cç:-.o. com1•ostas do pn.·~Uente de :•rovincia, dn 
bispo, de~tll' ou d q· ellfl. j•11ú1~S '!'Unieip:oefl •1e pro
tecç"o .. d;, escravntura, c11m t1lrl'ito d., 1r P"rgllollar· 
aos ~enhorf's "te as circumstancias mais min•JCÍORas 
do ~eu'tralamP.ntu; tomar conta da tudr\? l;elizmente 
o bom sen~udo Sr. viscondo do R1o Branco ropel
liu t11l cousa; essas juntas de emancipação na pro· 
porção do tal ~r(Jjecto rriam peg ... r fugo neste Impe
rio do Brasil. R~ tenho pena que esse folheto não 
se vulg.arise muis; é prodso qu"' os homens S~'jHu 
conllectd..,s peJ;•s suas obras, não só-pelas !IU:os in· 
shr;nificaneias, mas por l!sses projectos n• civos e 
anarch'.co!! que propoem; ó preciso que o paiz saiba 
quem propoz essas juuta1:1 protector<.ts, essa utopia 
anarchic11. · 

E' o 'ineonveniente, Sr. presidAnt-:~, que acho fta 
propostd; é essa differenç• de situações que se en
contrará nos.estfl beledmentro11 A gric"l~ ~. cnrn disci
pl•nas·diversas, cum O·•ndi'<ões diversa~, com Cami
Iias, com Alerneotos diversos. Tttda esta div~rsioia.1e 
de situac;:õeH nãv pó;Je deiXIH' de l)rotlnzir urn'l gr"n';" 
drosordem; o _porisso não pendo pa:a sem·~ih ute 
idéa. · · 

cravns? QuA lldillnta isJo? AtliRnta alguma cousa! 
E' •·tÍcr.,ver 111'ti:.;os em ltJi •ó por escrever. E' só 

uma di•tiu•:çilo d.-J l•vros. e essa rlistincçiio p.Sde 
~Arvir ID!),Íttl pnr" uma c .. , usa, flU'• é para em um dia 
abafar·se!Z' sumir-seu liHo e fio;a tud11 -cap.ivo. 'lie 
ao monos estiv.essPm os livros misturados. algum · 
interess<ttlo no baptismo. de sous lllhos guardaria o 
livro. Ma~ na gaveta'do pnor.ho um livro especial' 
para o baPtisrno das cdança,, filhas das escravas, 
furt~-se todos os dias. . ' 

Se o gnvern'> entende que póde mudar a compe•. 
umcia 110 rPgi~tro dos. baptismos .para autoridadé 
civll, bern; alguma gara111i11 mais pó·le haver; mas 
vAj ., qu,, _sA ·ar-aso tenvn- .e~t" rerarma, ·tem de se
ll~ver aqui coru o meu v1~1nho d,. esqllF'l'ds, que, 
a•1vuga os direitos do parocha (n•ada•), que .não 
-coo•ente que o empreg11do civil s"ja quem venha 
verificar, d11r prov.~ dos S!lcramenlos adminrstradoa 
-PeL1 Santa Madre lgrf'j1; tome cuidbdo o nobre mi-
rlistr~.~. uão caia nti~sa. ' .. 

Rmfim. senhores apAsar do·pendorirree.iativel que 
tenho pàra to:Jns as idéas de ell"mancipação, pendor 
que me leva .uté ao nobre pr ... sidente ao conselho, 
t.euho . repugriancia em adherll' a esta idéa tão 
poetic~ da lo herdade • do ventre; entretanto ella 
muit~s vezes quasi que me seduz, quasi que me 
,ulljuga. O ~overno1, ou o espírito s11uto qlle o illu· · 
mino••· .o que quit. fui 1 ôr um cravõ fia roda. pará 
que ella .niia gira~se m11i~. para que a e•cravi·Jão 
uol .. bn~se; esperar pela- a~_çao do tem,•o para esses 
,,felizes que nasc .. ram uru di!l, alguns m•·zes an
tes, r1ue são ohrigados a suppo'rtar até os 50'ou 60 
~ 11110~ 11 escravidão>. E~ta é uma d<H consequ .. noras 
oio proj"cro. urna dess··s d!!SÍ!(ual·.1ades que cbocam, 
J•ttl u homem q•ro nasc•- u uro dta dP.pois é livre, e o 
quo roH>ceu um dia antes 11 'a escravo por 6u .annoa, 
·<~ tantos viver, po>rque o prt•jecL..J nesta parte é in- · 
c•Hllpl,.to, é manco. . 

A i·léa da liberdtoia do ventre devia. vir acom• 
oanhad,. d11 itléa do praso: antào o pensamento do 
ho•rr11do presideute do conselho era um pensatnento 
lot~it'o; m.•s niio-se canteotou com o nao marcar o· 
praso, quiz nbreviar, quiz que no termo do praao jA 
hnuve.-se um nt~mero menor da esr·rav<.is de. pal\i
•llllllr•·S; porém est••bete~er liberda•le do VI'DLre, 
•J .. ndr>rnoar (lS q le nascerarn um dia anL»a 8 60 80• 
nns de· e~cravi.oãn, e ao mesroo tempo niio m1rcar 

· ... E dP.pnis. !lenhore<, quo grande precipici•l, 'l''' 
!rr~n·le d•ffic•tld . .,Ja não _apr,sHnt~t o pr .. j~cto corn 
1dea das datas dos nas•~tmentc.s? P~<JS f'm um J-Htit 
como 'este nosso, vn.te us assentos d.., b ·~·tismo u 
da obit.ns são tão deficientt>s, ti\o Irregul11res, uma 
com missão tão importante, como essa. ha del ficar ft 
m• .. rcê, ás vezes de lira parocho enc;.·mmt>ndado, quP 
é estr·~ng··ii'o, que •ó ~lor uocess'dadt>, por toleriJuda 
é que· exer·••e as CunÇÕeo!l de t•arocho, que 'P<~t•P · 
tanto tem uma n_,.tun>Z•l dupla como erupreg .. du oto 
E~taoh e. da li(TPJ11? C ·111_0 «Y, q11e, sendo ta o :i e fi 
ci••ntt~!Í t•S nossos meios d>~ censo. ent rPgamo< ,. ·sn• t·· 
dos direito~ dos na!!d•ins 11 tt'.: ass•'nto do baptismo 
da dnt11 dlt lei? O p•iz todo sabll que <~m ger"l 
os no•~os raundeiros são rnnito renti<s"s á raspe r.o 
dJ Cazen•m b11J•ti!l••· suas l'rias; b· p•is•m na~ "'ui•" 
tarde, já .com muiln.• me:.les, e ;dguon·•s Hté eum 
annos. · Nao sabt~ V Ex. quti é ·r~ r·• tJ parncho que 
fn a-deolnrllçiw nu as-,nt·~ de baptisme d,, di' em 
que n··sce1i a criaoçn? Entend: m .quo RU~ •·bti· 
gaçilo ficH ·C•Implet«, t:lf'CIIIr"n.1o que a baptisou em 
tal. dia. Essa decl.•ração a resp>'ito tf,J di11 ínnda se 
torna menos proveitoJsn, porqtte qil.,m tem do f z .. J a 
é o senbor, 'qun vil•l tem intor.:ss" nenhurn em de
clara ·quando m '"di!. baptisar" erra, qu"' e lia ons•·e•• 
um anno antes. Purtanto. e~ta llrovi •>~nci11 d<t lei 6; 

um1 p .eparaçito pRra. um·• immnral simulação, que 
ha de haver •111 p .rte do• f.t7.en•11'liros: ti urna provo. 
CHÇilO ,1 • ~eu sordi lu i nter·~sse P" r a E ubtrahir a cri~ 
á conser:rueneia d11 lei. · 

Ora, sem duvi·ln é um tief it.o no legislarlo r· fazPr 
a lei em oppllsição ao inttH·es~e; já e um11 gr.•nd,, 
diffic11ldada cuntar com 'u intertH:l~u ,r .. qulllle qu~ 
está mal dbrn,to a f'XPcutar n loli. 

pr.~tso em f~vor deste~. é iuju~tiça. . . -

Se~hores, no p~njel'lo 11 unica providencia que a 
respe110 ol;o sa ncr.,:no do bapti>IIIO ·e ns1.,1 helt•c" '' 
umu p·ovidt•ncill banl!l: diz-Fe qu•J o~ par chos 
terão livros e~pecines. Mas o que q•ter dizer livro; 
espcciaes para b11ptismos dr cnanças, filhas de es-

N~o qu•~ro já C:tbr nas outril'S r.1zões que andam 
no domínio oe todo o munüo. assim como estas, a 
respeito da incnn~ruenci1t da formação da Í••milia 
~~crava e da farniha drts libertos. Com etf.,ito é 
•·h<Ícnnte qUA h.•ja Um liberto com UtD irR1ii0 ea~ 
rrHVO pnr dolf. reoça tfe di<~s; qun hajro um IHh•> em 
melhor· condição que sua màe ou.seu pae; .emllora 
so achem mutws explicações sub:imes, seotirneutaes 
u11r11 11ccommudar u ct~nt .. ntan•entu do pae e màe em 
relação) á liber•lade do· filho; embora se a c: bem ext.li
c çàAs pa r·a o porigo lia mort11 ltd11 . .te maior que deve 
naver, curH.ftndLI Cl•m o abandrmo. 

Eu, se,•horfls, nã•l C•hlto Ct•m um grande. abao
·1ono; fliço m<·is justiça a.os senhares de escravos· 
hoje no Brasil: sentimPntos mnis dedicados teem pe
ueLrado na classe dos fazendeiroe, principlllmonte o 
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lnterlfsse que ell~'s hoje t•·ern de ·possuir novos ins 
trumPDlos de trab •I h· • ou e'Ecravos, ou ODI'ÍJ(~>c1"s 110 
sel'viço até-os 2L anno~, uni· a a:tern;•tiv" q·ce s•.· 
lhes otf~rece da reprnduccão dos meios cl13 la V• ur11 
I~to até h<t de corrigir tod:1s os int:uuvPni .. nte::r, quP 
.se tet-m antolhadoa dgurucom o projecto do ventr .. 
livre, por cauea dos perigos da mortalidade dos in· 
(antes.-· - -

•t ums indemnbaçiio ao~ propl'ietarlos d··s escravos, 
Gnm 11 expt'rit·nc·a e iu(orm•·ÇÕI:lS dos f•zendi.'ÍI'OS, 
rn•·11mo dos g un,le' prnpnet·ri•os, emqunnto se oal• 
rui" o val"r de um e~cravo Pm um 1111nn, ·applicado 

'á cultura dos gt.'neros ch .. m .dos t!o)ooiael', que nds 
1erno!', do cara. 110 al~ro Ji1o e li o os>ucn'?. Em. 2!) 
o nos o-prot•ru:ltRrio tl'm-stJ mdemni~11do, .Pão .sd .do 

v.dor .Pass;•do do e~cravo, mas. do valc~r porque o 
pudena vender, e podem-se cumputar lllndllf, pur ser 
mf.,(livelo!'ta indP.mnisllçilo do pruprietii.'Ío, 11t6 as 
•lt·~pezus de seguro• de vidll,. O p,ropriAtano, que se• 
gurar a vi 1a do !IAU f'S ·ravo •.. uma vez que .o posu 
<le•fructar por :10 annos, tira da &Au .~erviço vara 
pallar o ~oelo(Urlo d.., vida'. n j••.ro do d~nhniro, e-o pteço 

Assi~, 'sr. prési•lente, o que ha a fazer é a com. 
paração dos dous systernas, Psto ~oystema da htoer· 
dada, da emancipação indefinida com o systema do 
praso ftxtJ. · 

O systema do praso · Oxo tem sido muito com ba
tjdo·pelos escripto•es e homf'lns de estud•>, que tPem 
estudado a questiio de emanei •açiw em todus eHs•·~ 
pÓSSeSSÓ8S ingJezll, (ranC8Zflt dinnmsrqut•za, hollan 
dez•, e&e.; todos esse.s humeos. quando cont••rrip•am 
o expediente de flx;,çlío de praso para a libertação 
ser~l. con::o. qüe recuam, por uma razão, por um 
per1go _que se niio dá a bsohltament•l a respPito do 
Brasil. Note o sena lo, que todus esses observadora~ 
e especuladores a r~;spsito des.e expediente ten au. 
em vista legislar ou trs ta r de ll'gisla '}ão acloptadd uu 
por adoptar psra colonbs di8L;wtes rla merropole; 
eram .os stmho•es da rnetroiJole que IAgisl~tvarn pariti 
colonia, onde, qu3si sempre. u numero de escr11V111' 
era ou superi"r ou igual. ou po•1co lnf··r!or á ~opu
lação livre que havi11 n11s colnnias, e l'ntao é evidtllllt• 
que· o e~pediente de libertao.;li·• geral, simultaoea 
nas colomas, onde se davam ei!Sf) pheaom•·'no. era uno 
perigo imminents; v.nh •-•e a dar o preJ,mi .ioda 
soctedade á classe 'rl-lc.:em- il'lert•d.1, rum máo.- h·1-
b!to~, ·sem "in~tru ç~o. rc,m ~enumen1o~ d"' anti•g-11~ 
numo· e de c· lera B111d:1 cuntr11 s••us s"nh•ores o~nte 

_ riores; por consc•quen ia, era um I'XJI•·•Ji•·ntfl p .• nr 
essa situaçit<l, contra· o qual ·devi.uu,- cum rdz.,o, 
haver;argumt'ntns muito 1Jrocede .. tes. 

M~s, senhorus, •JUaud·• se trata •le adopt I' no 
Brasil o system11 de li h•"' 1111;11o ~irnuhan»a, •lf•ntfl· 
de um praso nx .• , ha purvenrura tlll~e pert;.cu '? VPj. 
.o golVPrno._ gu.., o pr:t,.o do 20 arr"!"> que é .m1nlí11 
·emenda « F•c.or t>Xttncta a e-c•avllllltl no clla 7 d .. 
Setembro, ou outro qualquer dia, d<'pois da lei, a 20 
aoooa l> ' 

O Sa. FtGURIRA DB MBLL'l :-E• mais sdiantado. 
. O Sa. StLVBIR.t. DA MuTU :·-Não tenho duvida d• 

p&r. que seja 110 11oe>~mo •lia, porque a- minh11 idé,, f 
apenas uma sub·em .. nda ri emenda do Sr. C11rneirc 
de Campos; eu achu muito o pr .. su=que S Ex. •-stll· 
beleceu. acho mab do ~ue o pra~o q11e estabelecpu 
a proposta do guveruo, porq.tJe IJSia proptl~ta •Jo go· 
Yerno, com os flleios accessorios, a••x·liaras, do r,.s 
gate anuaal, astou quo a e;,tt~ocipaçà<.~ pótle-se f.azm 
em 23 eanva. · 

0 Sa M BNDBS DS ALIIBIDA. :-Logo, é escusada a 
sua emenda. 

•lO "srravo,ftn•lmentP fica mrlemmaodo. · , 
Além del'tds vHntsg~>ns, ·senhores, este e:itpedlen&e 

r.ern outros wmbem: este praso dâ tempo an .leKiá
lador para acudir com providencias oecess11rias na 

. época da terminaçio da e!cravidão, llá tempo ao 
guverno parn prep•r11r ·os meios de f·zer face i 
cri!le da subs•ituição de trab11lho, dá tempo ao la
vrador t~mbHm para p•ocurar 11 ind,mnisação .do 
valor do instrumento, qo1e poderâ ~ir_ll por.der, nio 
~·ela a~ção da m01·ie. mas pela a~çã•• da !H i,· no ftm · 
lo pras,•; dá tempo, 8r .. pre~idente, -.ainda direi . 
mais, ao lavrador, para tnmar oul.r11s providf'DCial ' 
·JUfl não dc~vE'm PSt!apar á •IIII perspicacin, uma vez 
JUe se trata de uma tnJbstltuição de trabalho. 

9s nossos lavradores peccam por muito roti-
neiros. . 

O Ss. VIEIRA o~ SILVA :-Isso é verdade. · 
o-si\~ StLVKli\A llA MOTTA.:- Não comprehendem 

<!Ultura q ,,. nau s ... ja com braço escravo; entretanto 
À Uro·a cla.'i)•U~ÕeS. 'mns fataPS da nóSSa I8YOUl'le 
·o nu!lso lavr<~dor est1, verbi grotia, convencido de 
·•rn 1-(ra n,Je erro ecmonmico e Ã o l!ld<l por onde. ·coD·. · 
·'f•lero mUJt" " ljtcestito, é p••lo lado f'cnnomico·; o. 
nt~sso razecodeiro e• III pnssuido de um grande erro, 

·., é qu>J só 11s 'grand"s propriedadt~~; (IS_ propria.• 
dadas agrícolas, man'tidas com grande numero de 
Ot•aço•.- com gran •e.exteusão de tt>rras. cnm macbi
no~s muito complica lias e caras é que élles podeiD 
·•bt"r um estabelecimento que lhf'&. dê um11 renda 
correspondente· a uin granJe capital .• 

O SR VJBIRA DA Su.v~ : - I-to é pua o Sul ; no 
~orte Hem 1sso : .e m111'hado e fogo. . . 

0 ::'8.. VlSCnNllB DO R to BRANCO (presá 'e ,te do COft• . 
sêlho) • - Aqu1 é o me. mo. · 

O SR. SILVttlu. nA· MoTTA :-Eotretsnto, Sr. pre· 
Ri• lente, .é preciso acostums o· o f,,zendeiro a encarar 
a praticar urn outro syst,.ma de rt<nd~ agr>eola que 
não ~ej" essP de fozon•tcJB de café quo f •ZP-m lO,. 2~ 
•Ju 30.000 arroblU. com exten~ão de ca·r~zaes e de 
algadoães. 

O SR. VnnRA o~ StLVA : - E vivem 9empre em-
penhado~, ~ào filo tores dos ~eus credores. _ . O .Sa. SJLYI!IRA o·A MoTTA :.:._ Senhores, o ca IC"ul· 

dos que defendem a "ro ost!l do.governo, é que 
com OM me1os coml'l"rntmlllftlS o c•utr"s meios o e 
resgate gradual, e o 23 annos está ~cabndà a escr11· 
T.atura. E eu coue~do o praso de 20 a anos, porqu~ 
entendo que é 111111to sutneien'«< para corresponder 

O SR SILVEI I\~ DA Mt~TTA: - A mhíor parte de 
riOS•a lnvourll, COm tllddS I'SS08 YaOtBI(tlOS, t!Stá obe• . -
r ada ~o d1vid11s, sem credito, porque o nosso lavra. 
dor (e preciso dizel·o) é o homem da rotioa, do 
~rro. Já se sabe que faço as excepções de um otí 
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outro homelll lIe razão clarll 8 mlllfl'árfo mellmo. colllpletar e,lIe, decreto _da elltiDcçãO do trafico, ~: 
que IA &em dadQ á'prolhsào daJavourlt; estou con- ,'luand" nós .01001 o. unicol que paracemOl de"I- ':li 
Ilderand:;' a c'á~'se., O n0911) livf;lilor é tioml'mdn 'fnlldos:a "ser' a mauchá' n8fr.,a ' no, 11M pJI!I , do ,IDUDda:, ".f,., , " 
rotina e "Ô erre> •• 'e- iRlO é' u menos que pOSIO dizerj' o qtl"'1uer'olire,nlll'illllltencia," Ra de·',e. "II8t .... '.-"" :·jJi 

'porque nlip,qllel'(), flJl~ar~d\J_:~utr.~s· lII,f!J ~e~,derichs ,cltcurn.tanclaS~lran"ljgir com este priociplo .dopaado,· ;",' I 
do n08SO l,av':ddor: tJerb. grn,ha1,"a dil~lpaçao;' a'·ol!.· n~ !eprelentllça~';: '. Nós' nAoé que ,flaemol,' '~r .. ,,,,, , 011 
'~ntaçao !ia 'flquez:" ,89 prot.hga ldlldes, li fatuida •• ",vldao'ce, porl'lIl1to õ agrrentemln'u ;'nóllolo 6 que ...J:--'," ; 
QUltnlo 'fazendeiro' IIbi e'mpeiJhá:lo rião df'rO:OOO, zemo. ilto. ie, portanlo, ilio '&8mOl'qlle' d ..... D. ,N. ,';::j:l, 
., 20:000" JI.ra '8e'r 'barão óu'várão;, vi'iconde ou ~hllr., (,I)"Oe ;maneira:~" Sr.:prelideD&e, "que, d .... : "J: 
hisconde' Todas ellaS mi.eriu dAssachiise'liiio as modo tinhamos- de ficar 'tI, ,Ifl'ttu ... ' ."....' . - . ',<1/) 
quea &~em ~tlllocadt) tÕQlraca emrr«iiM do g()v~í'no, , O ;·Sá.", FIGU,iIRA DS'USLLO':-"Pi,r oiít'-iil: li"'''; -':,',~,; ~ 
e 6 por h80 que o governo de.d('n,h~ até me~mo d.) uClulorllm ,,' '" 1. ',,, ," .' ," t ' ' ~" .. :~, '" -,', "!ll,1 
Chlb da Lavoura, 'e del~oha des!i"s-'re'preseiJ',,~õell "." """ "0:. ", i.: " , .. ;,:', 

~
úe&eeD(,y.in.dO. c!?ntr~ o.,p'roj~e~o d~~m'a,néi.,açio ',,0- Sft. SIL~lft:t. D4,HoTT4:-U. olltro'princlplo ',']f 

tlU oio ~~amt);!lto P.'~Je:t!),de'tll.,mento8ervil;'m'61 qqe,.me ;'1~aDdah.ou ,na tal rEt, P, reseDtaçio ,~a,P..... ,,';~' 
~ ,emancipação), quê nao"devillnl, .IIIQS&lIr a' gl) , .b,., ... JOld zo~nl tlUe. :. (} o.~r.'r~ 6 ~m.p'roprl~, :":{ ':,!m 

, "erno nllnhulr;! ~:'m,jil() ,in~o()!Í"~'" no~re presid",ntEi ((·de.a prl!pn~ddde é.iU~ direiJo i~P.I'eaonpUr·I,.:~; ,,::'lm 
d.o coose,,~o., q~e ~st4 "inspir/ldo.'pelo', Oi v.j 00 'Espl e ~()~O direito ,Impreilcriphvej" 6, um ,~U'9ilO ,,,Uilo ,,: ; " l.i 
nto San&opllrl'.razer~I&~,riirarm~re apC)ltoJo;'j.i pr.l.reve, sf'gue-seque o:elerav,' ha iI!l.!'r em,,. " ~;g 
eSllreyeu, o E'II'angelho; como"podla 1 'recúar' diaFlU> ?Icrbavo, -é ,Ei:i,red'~~~!' ,Sir."pre.i~e~&8~I·,a,:Ji~lald. '"" ,:",,'j',"'!ml," 
del&el pharile'us da 'lavou 'a' Temlei'to' muito bem' _-'lo em um,' Irel"" , mprelcrlp_lve '; Dlal"e '"' < 

, Se~hore9.perdóe.~me (), senado'Ílmapoquenll'di acham ,quea"l~berd.Jl!póde'P'i9lcl.eVer ,P.Ara"o"., ,:."~ 
~l8ao, '~~" otlo:delxo' o. p'~ntoem'., quee,dou'.:' P19a' Cl'ilVO , por mot~vol ,lo~u.e8'; que,a propnedade do' -"I~ 
rells&"nCI;1 que se tem.rel&ó ao goverfJo por causa ,esc~"o é que, oao ,pódQ. prescrever POI', c;oaveoler;a~i~, " :, :;~,r~',:".~:,,:',I,k:I"" 

,des'e projovlo' 6 qlle Ib'" tt'mdado, rorça. Se" 08 'hei eoCI.P.S tambem I , '" " : ,. . '. "n~ 
me~lqu~,teem!"',Ho, ,a reSi,s,toneh'.a~ive8~em di~fgidó ' aSR,' MBl'fD,BS oB'~L".~D4::-'EltepriDcipiot.m. , " 
mais !,uDr6nf!"nt.'im.en~e.~ Sr., prelldente do conse; be!rr vem n. ·repre.entaçao de SeuiI 'Maria Alapa- " ',',ib 
lho nao,nos &lDb~ ~~az,do e6tQ' ,presente-da camara leoa. ~ .' ,"" '. 'i,:," .", ",>" '~iIi~ 
dOI deputados õ mas "Ile":prin di ia ràm rliiii~o' fl!al ' o 8R:' SILV-BIR.C Di' l\IõT-1"Á':~'E' oÍl&rà"~' PórlllO" y. Wl'!~ 
com a ~al repr~s ... nt,!çA'1 da P~rllhyba,a .pnm"ulI 'digo,,' Sr. presiaente, que o que pr .. 1udicou e ... re- . ':~(~i 2.Ul!.e boure, ,e /Inl~OI,I~ t(l,~IJ~, dloutr,&I!"repr.'seo pr,6Seal:'ÇÃO foi que ellas dei .. v.':. . traa.parecel" " ' ,j~, ' 

ço s •. 8,com,P,ln,hada da, Clecll!r~ç~o C!O voto d.' !Jue o pensamenlo dominante at6 ao de·eeDg.aoer. .;c -;~!iil' ' 
um bom, ellahal ~ll!,.str,p.,d? e co~ '1u~m eu ,';YIl:1,pa. la, ,"in Il deCi8áO" do negocio imlt. '.i' boraem q,U UII ",'" ·:11 
~al) quenam CI!U~a, ,algu'.O •• PvlS e P'!SSI vai qlJf' ,q'!Je : viram que"o p,riljeetop.s.&va' nacsmll'a. erã .• ., ti!iIO, o,S~. M~rtl~nol ,de C.mJlI~~. d~cldra!,lio quO' viram o Sr. yiscollde do Rio Branco'com sell.62 ., :':'~"',."-',.:"!I,',.,,. 'lt",:,,! 

uma rt>prf'!lentaçat> a rl!'spelto lIe, um pr"Jecto des&e~ ollturll qlle se prOnUDCl8llSm mlliS"doceu' " ',' 
posla surtir, al~um efl'el&o moral em favor de qupm, " , ,c, , " , " ' ., ' 

repr~se',lta, q,ultlldo el!es v~f'm ao corpo'legillati"n O SR. F. OCTAVIAIfO:-O' ·SI'. -risconde do Rio ,r, , 
qUls1 qUI dl,zer: ,~; NÓ8, qll!!rt'mos -a, escravidãu Branco já tem 6~' (R •• o). ' 'i; 
e&erDa.oã~que,remosm8io/llgumd8abol1ção'D:" ",,:> ,I" ';'(' " :l~' 

- _'" ,,,, ,'" : O Sa. ~ILVBIR.t. DA MOTTA; é,ao Sr. ,.. ... 11'.'. do ri,:' 
do~~rq:!;:~::A~r!::sd~::~~s.:-os daParch;ybll con.elh,,) :,"-~'~i m~:~,~e,~2,~.(R.i~O>.~ ,.'., , ':. "':~. (,~,~ 

"'""",-- " "'" ''', O,SI\. V18Cu l'fO.OO RIO , QURCI> (r:rtriclm"dooo". " , "iJ 
O SR. SI~V.IR4 D4 MOTTÀ:-SÓ se roi.em alguma s.IIIo):-":u nao dls" nada.. - ",,' ':i"1 

ellp)ic:açãn. porque eu me recor(lo muito, Sr. ,pr"si- ' . ' ,tif,\, 
dentR, d~ q"e. qUindo ~e ItiscutiiJ~ flst.. represl'nla- O, SR. F. OCTUIÁl'fÔ :'-:Eu é'que penlei queer"" ' 
~o aa Parahybl. um iIlUltrad'l collejfa m.·u. habi- aQuo. de ~dade.(IfÍlCl). " , ' ,,', ,li:: 
tante daquellavillll. o Sr, Dr, RHtisbona, na~reCell ' . ' "i' 
nl reunilo urna emenda plira1üe"rjj repreS'enlaçl,i ,O SR. SILnlR4 '04 MOTTA; :-Nào. 8Oahor õ'er'lD' :;'.:,'.:",~.",;I 
aOI pndl'res do Estld()- se CO'lslgnasse ao menos a lá ela cam~ra... 62 InnOI nem o nobre "iacoDde 
idé .. de que: a lavoura a/!h8Ya ·P!Ííill'.J~oelte projeeto tem :,é um mocetlio+ ' " .. ; ,:, " ' "" " 
de ventre hvre, mas que não' duvidava· acei'"r al-' Mu, Jepolilque viram que c) Dobre preaideo&e dO' ',J,;,f,' 
gum I"ra!o,p,ra: a libertHçilo. " , , ' clln!lt'lho tinha os 62, tornaraDi-.e mais razoaveil.... , ' 
- '", ;. uhl nisto valeu muitó. a d'plomscia do nobre "iI."~:" 

O SIl. rAIÚl'fAGU,\' :-E' ex~cto;' conde: AliA reconbeceu 'bem que'a: diplomacia que1i ,~. 
O Sft SILVEIRA DA MOTTA'-F."lreta'lto o spn/ldn I'onsegup. tr.atados é aqll~ll~ q~le princhiia'd.poil d. "\' ,~t b uma ,·fetorl!!. H'quem I' baterlaprompta' raz'melbo.;;:~,·',f 

la e ,que e.ta prr,p"sta do Dr. Rttlisbolla fi i rejei- res reclamações: nem lempre ,ba tanta seDerolld.'" ,'.J",:,:,;,I. ;::,~ 
tad!, ',n Iimil16. e o qlle PI'';V J."eell nll r"ulllào e como ,a '1 11" teve o nobre prt~sidente do conlelbo 110: I.!';~ ;k,;' 
pr(lJu 11';011 a representaçiio. ('lIes Ilio de conIVen, Par11jJuay, que g~nholl batalbas,de espada e pena. :, ' ,,,' ~J' 
cer·s" dlstll) (pr;.mns (,oIS09 e damnosos r.rincipios "~o -" ... io d,u Ja sem tratado ainda" Entrelanto, allul a , 'i~k,/t,;; 
COlO q,!e elles rundam"ntaram o seu p,.dldo. O que dl"lllmacla na camara do. deputados seniu muito a iJ'j;; 

, ;~:~d~z~p:i~a,~~~: 2~:~~~~:~:n~~~ ~~;~cdõ ~~b:~m g::"~j~o ~~f:z a:~i~~:aCt~~::de 1~~~::: . !:,Jk 
il~1r 
)~:~:,,!i 
1"1."" ) .t\~1 
,I'" 
t /t( !,,, ,:-



3es:; Yeio uma. emenda em S• rlisr:uulo, e vie· 
p~ojectos que· estavam para set• n presentados 

e não o foram. , -
_nflm, senhores, a idéa •le pra so tem est·t grund•· 
a11em: dá_ t•~mpo a tüdo~, r· o l<'gisla•1or, I'" -I:" 
•ilienciar; ao gov, rno, pnra·acautelar n1> firu 11" 
o; ao lavrador, ;-J<ora m•Jemuis.•r-se e evitar a 
~. para trHtar de·novo systtlrna tle la•oura, parlt 
.rtir •sua pr"p~ie•Jade~ para e•tud11r ~s m~>ios de. 
zer, porque é trnpos.-tv••l cnntt .. uar no .B.a~•l o 
e,ma.de lavouro IJUe nós ~ern"s. q1_ae é o mai~ 
ctonal que é posstvel. Eu B conclutr, mas ainda 
nesta idéa. 

enhc. encontrado fazend.:iros, ·Sr. presidente, 
.dissimos, homeus vivo~, muito trab:olhadore~. 
to activos,. mesmo com sua quéda Para cr\l<Jren• 
una cousa, e ·ter•ho insistid.•• corri nlguns para 
se mudam do systema de grandes propriHtarios. 
·e partem, se dividem em l<.•tes .gr .. ndt's proprie
es com centenas de eMcravo•,q·ae o podtam tornar 
s pr.,ductivos,. a\toran1o sóutcnte este ~ystema 
unificação do trnbalho. M;,s não é possível, se
res; a rotina tPm. um puder aauitu g.-an.Je, e 6 
a de·ser grande fazen•ieiro « tenh11 600. tenho 
escravos em minha faz••n la» in011e muito para 

. E dt>pois, senhures, uma razão ainJa mais: 11 
de ventre livre desalentu o escravo nascido 

co antds · d..t aata da lei; aprc~ent.->-Ihe um:• 
>pectiYa do eterna escravidão, que ba de s-•r 
a, se a D<•lur.,za lhe der Utnll organisaçfto para 

stir á .acçlio do tempo e a'JS rigores do serviço~ 
icola.. . 
ntretanto, senhores, a iítea de pr~;s,; tem a vau
·m de que, ainda mesmo aquelle que n1•sce hoje. 
~e pela lei s•:ria prejuJic.do, dada a i-lé:. de pra 
tem a persr•ectiva l.lt>, quand·) •·hegar á su:• mroi•l· 
_de, ser livre. Cun•er v a-se na fl~CI'iiVillã" .Jurantr· 
1aminoridade, e tem diant•l •1" si a ~rnn-lo <:Sf•tl 
~a de que, no dia em que rabr a ép-•ea da eaf'a
de civtl p"r" todo•, rainrá p11ra ollo o dia d·· 

ordade civil e _polatie~. E' urno grHndtl es;-er;mça, 
esper.snça :-utre. ahmonw. sustenta o C>lr~çi•o e 
ntem tod1s as f•rç11s t1o homem. Nã:1ésó,Sr. 1-He 
:nte.-o pequouino, o que n .. sce h: •j~>, que pel.• 

llé praso~ apenas a perspi•r:tiva <le 20 annos de 
tíveiro; o adu1to que nilo fica P:n cn11dições P~"i·
pela fix~ção du pr<Ho de ~O annos _t ... m st'mprP 
peraaç<~ de viver 11té acàbár o praso 11e seu c~p 

•iro, e a esperança. de vir ain.t.t a -snr- consil.lero•ln 
e sustenta-o, mantt•m-no na obedienci:1, na dis
rina. ·. 
~ depois, so!lhores, é preciso arrematAr .~s von 
ans dessa designdçii.o 110 praso com r.l~~:um nrll:i•
.,to que pareça nl·• tt-.ematico, ain la 1"ue o nã•• 
, ; B••gnndo o~ tmperf··itos dados .... ~tatisticns com 

nós t•'mos jogad·• em t• do~ essHs trabalhos subrt> 
~questão, de•do o conselho de Estn-1o "m que 
Ex. foi um dos que ti er-1t10 mais Lra b11lho. flterarn 
is estatistic11, nós. n prcv<>iiDndo n.io 5Ó osst>s da>los 
s tombem o erurirto trabalho do Sr. Chri~tiarll· 
.oni, para juslifl·~ar o seu proJ .. CL~I do •'m.•nrii 
·ão _grlldu&l, po•1eruos crôr lóra d1J duvida qt~e. 
rc:tdo o praso da 20 •nnos, no tirn · d<>lle, q1'Jan lt• 
i&o, pode1á exbttr a 44 ou 3• po.rte da escravidão 

( 

por libertar. Se!Zundo alguns, no pruo de 20 annoa, 
l'el3 llCÇiio tia daftt;r•mç • dos obitos s11br-e os nasci. 
m,;ntn•, d ff rença auxJlia•!a por e~teN ou ros meios 
eornplem ... ntares de em11 ncip·•çiio ; fundn dt> emanci
P·•çilu, d .. nnliVIIS ac-;ão' de socie~(lnde~ de bnnt>ficen
cia,. poJe-se tomar m~is do que eu dbee, senhores
o é que a proporção dos. obitos para o nllacimento
que é cnlculadn em dous e. tanto por cento, póde ser 
elevada a cinco e a muito mai~; e en1ão é evidente 
que, nem m"srno os i'nconvenientes que os observa
dort>s a res1.eito das c .. Ionias francezas, inglezas e 
outras e outras teeru citaJo, do· perigo da emanci
paçlin simuHnnea se dí, porque_ no Bra~il. com uma 
p·•pulaçãn cscr • .va de um mtlhao e qutnhentos mil, 
q11asi" na época da expiração do pr"s''• estorá redu· 
zida essa p••pulaçiio es·~rava á 4• parte, isto é. a um 
nume~o que niio póde inco~rnodar á~ previ~Ocs de 
nnnhllm gover-no. tanto mats que eu estou convAn· 
cido de que 11 tJcção da n.ortalidaa::to é muito maior 
do que aqttella qae se pensa. . . 

Os no~sos esc r a vos nos estabeleci oentos agricolu, 
por mais melhor-• dos q•te estes estejam, são sujeitos 
,, unta m"rt•lidade ruu:to m~h1r do que a que se dá 
nas ci•lados; O trab~\ho é !IÍBis duro, 8 SUStPntação 
é inferior. o vestuario é escbsso, o escravo molha-se, 
011m sempre muda a roupa ; nas dnenç's o trata· 
mento em muitas fazenJas sei qu.., é generosis•imo 
11 c:rri,iosn, mas em gr<tnde parte dellas os escrdVOS 
11iio victim~s de cur:.-nduiros e quasi ~em-pra os 
senhor<'s Hvaram se em curandeir••s e com dóses 
h"mrep~thicas ~a-cr;tlcam muitas vid s Assim, eu· 
ealeulo que a diff.:;renç • d;t mnrtalidade é muito malor ' 
,Jo que c·ssa que os eakulo;; dos os ta tistit:o~. do Joney 
e outro!!, eMt·• b<'lece•n po ra a -população branca e. 
livr•> ; nã•• t>l'lt comparaçli.o. · 

E então. ~enhor.,s, ma rc.H um ;.:ra~o é uma que~ tão 
simples. T-·mos tnlerado 11 escravi.Jno sPm duvida 
c"m relutancra; nós reconhecemos que é uma insti· 
tuiç"o v1cios11, degrad 'nte e de<mora).isadur~ da 
SllCÍf!llado; porém, as-1m COUl•J a tomos suppurtàdo 
~ té h••je. não podt~rnns decret, r qu" essa tolerancia. 
se estenderá por m~is 20 annos sómente? · 

Em 'lllfl é que se melhora muito a sorte d,,quelles 
qne hiio de nascer, e hàn de aprov(•itar da lei, em· 
r11la\:ão á rlecretaçao de 20 uunos sagundo minha 
eml!uda. ,. -

O que nos fica cor.siderar livre aos oito annos, se 
o s"u P' tr·•no (e uma nov.t e'pecie de patrono, 
não e o do dirt>ito rom~no) dedara que o prefero 
pora prestar serviços ale 21 anno11; que difl'eren!ta 
h na r•r• st•ção dos serviçus do que nasceu de ventre 
~>scrAVO paro aqu<'llA que ('m vfrtude do pra'O nas
ces•"a~orll A fo•secnnsiderado eseravo Pté21 annos, 
Ei só 11 diff.,rença de pnder ir ao subdele~Ado, in· 
comrn•,dnr o s• nhor, dflsm.-r,lisal·o, indisciplinar o 
"stHbt'lecimento; Ei a nmca qut> vejo. 

Senhores, eu sei que tenho 11busado muito tia pa
c!P.ncia do senado; foi, I•Orém. pnr i'!!o que eu_.prin· 
··ipi·-i P"dindo indu\.:erac:a; estou, poi~. Sr. presi
<le>~te, com vontad•• <le 11r·:·.bnr e dl'vo apr·o,•eitar este 
meu b•·m imJ•Uisu l'ar;~ nizer ao ~enadt,J tudo o meu 
pensH mento. B•lm dtzln um cscriptor que o· cousul 
romano queria que sua cosa fosse de vidro ; eu não 

l .... 
11'. 



·.: .. ·.:j ] 
~ 

), t.·· 1,1='t 
{li;~ 

qno«> qoo minho "" "i• do rid'", '"" •"''" . , no 

1~ O S•. , .. ,..,NTB ' - ~io ,. Uota ,,.,,. do modo ~~.,~ •. ~' 
minha con~ciencia politi.::_a seja transpare1110. de pôr a vutos, mas. dtlvo prPvinlr que as ~mendaa ; ' 

Já disse q-.e mfl tinha impos~ibilitado ~·ara guver· ~ubsti_luthas -fiCIIIJJ J•rejudicadas qusndll passa ~ · •• ~~~· :·.\.,! 
noll, para ""ugos pol:ticos ll para IJitrtados; na o me m:tteraa quo t>llati teem por tlm subs&uuir. • . . t 
tenho dado mal com Í•t•·· estou bem com a minh•• O SR. SILVEIRA DA l\fnTTA:·~En&l1o. qu.ándo se i:~:.\ 
conscieucia O que é qu.., tt~nho pentid·• 'l E~,,.~ fa·to trata•· do m.·do de votu V. Ex. me b" de permiUir i~/' 
leir .• s? P~tra mi•n não valein u:uJa: a tri<llsparencaa qu" . volte a 1sso, porque d~:~claro qll&· aJuda não j',, :t:'.:.'} 
de minha C•Jnscieodll é o g1'ande succe;.so dG UJinb11 comprehend• comd e que eu, offer~cendo. uma idéa· , ,. 
vidu; dtJVu, pois, dizer tudo Eu já notei os iracunve· oov1a, hei dts ser obri!!ado. a ·votar .·primeiro por 

1
.m~ct·. 

n~enle:~ do project•JS, chamado d • ventre livre ·já outra 1 · - i, ~\l 
louvei muito o gJv .. rno «•U o Sr. viscon Je do lho 
Branco, i o> pirado p·•lo Diviuo E~pirito·S~nto. por ter ' ó SR. PRESJDE:>ITB: -Não, seÓhor;. slp regras do .~ 
feito o sHviço dt1 abrir as punas do senudo qu.., e11 rl'g•mento, aqui não ha segreaos nem ségredos, .e J ii 
tavam fechadas até agor:1, para su P"tler trat;,r dn uwto uilo hà q11e já dei a minha opinaão. · ' · 
questão do elemt.'nto servil; era· prtlciso quo (,lle o· SR. StLVEIRA o• Morr• •• _;_-Ell e·tou· deame~ ~ 11 lj 
vaessd de torna vi. gem, <~epoi!l ue uma dedaclltoria A .. ~ 
por iu&ermediu do ct~oselho de Estado; já agr<~lleci mor!ado, tenho tdéa de que é o contrario diuo que ·- .\~:!: / 
Jsso a s. Ex. u. de•1lareí que uão lhe conttlslo o di V. Ex. está dazendo. - :._ · . . . fi"~~; 
reito que t··m a um nomil hhtorico por este serviço 0 s •· V E · · 1 i~:):; 

::r:f~:::~.~= ::::'.: :::;,::: =~:·:~:~: •· o,.T;.;;~;;;;·i~~ :~~~:;;~~;,;' 'f'l·i: 
da, que é uma sub-emea'la á idé:t· do meu nobre ··~ra n•gular-me na maneir~ porque hei de a~nun~ .~~ 'j 
amig1.1 o Sr. <.:arne,r<J de Campos; rnand. 1-a-h•·i á •:rar á C~>Sa o voto que bet de dar, mas btoflca :'~1 .'r 

me~u ne3te Bt•nttdo como em .. uc1.1 substitutivat En· para depois. ' · . :''~!~ 
tendo que esta i.Jé:J é mutto. mais vautaJosa do que l'en~o eu decl mtdo ao senado que ia_ enunciar .:·ii~:; 
a do pl·oj .. cto. Vt·j,, que o gove. no esul collltlfliO• o meu pen•amento com toda clareza, com todas es '114 .. ' 
de pae e náo hu dtJ querer abanLlcmar o filh•J, po r,.zõ~s ju~Ufh:ativus, davo 'dizer que ,o maiot·- dos . h;" i/ 
rém e11 s:.lvo a n.inlla consciencia, bfli de votJ' males na situ<•ção nctubl é tlcariod.,l.:isa esta questão. · .J~~J 
pela minha emfnda e quizea·a q••e V. Ex. me dis Tenho verdadeira preoccupação a rt~speíto dos inCOn• 1!'[' r~ 
sesse so Pila como- emt1ud 1 sul>otltutiva tem de se ·.~uientes que puderão sobreYir se esta m. edida nlo .. ~~~.' . ./" 
votar primt:iro. · · fôr ~ecidida ~e um o~ de outro modo na presente . ·~·~·.· ' 

O ~R. PRBSIDBNT.E:- Fica prejudicada passando uo1a Eoluçao qualquer. . :!~i ;!1 
sessao ; p~r 1sso deseJO que o se nado concorra para ~':' 

o artigo. · Eu. S!·· J're.sidente, nesta q11astào da escravidão .. ~.· .. ' V 
sou abohcionista, não· tanto por amor do negro como ... : 

· O SR. SrLVEIRA D.~ MorTA: - C·Jmo ouvi dizer por eA'Jor do branco. E ha muita gente que affecta . ·:~j 
f(Ue as emendds substitutiva'!l votam-se primeiro ... philantropi.~, trat~ndo mu:to do am~r tle si; isto.6, .r[ 

I) amo!-' de.sa legtllmo, o amor de 81 mesmo mUltO r:~--~--" 
9 SR PRBSIDBNTB i -Sendo additiva é que vota-se morahsado_r, .porq11e eu enten io que é amor de, li--. ::~~ .. -

pnme1ro. · mu,to legat·mo o pretender que uJDa classe info~r1or . · t;;r 1;: 

· O Sll SlLVEJU DA. MoTT.\: - Pois o adJitivo é 
q~e deve se ,·otnr dPpt>is do pdncipal. 

. 0 SÍ\ PRESIDBNTB: -A substituição fica preju
diCada uma vez qua passa. a mater1a que emend:. 
tende a substituir. · 

O Sa. SILVRIIU DA MotorA:- V. Ex. -põe-me sem
pre e-m colisão. 

em me1os de liberdade, em weíos de actividade line fi) 
n:'to_ estej.1 pr• judic9ndo áquelles que teJm mais coa· · ·\ !;,j. 
d1çous de,ltberdade1 como temos nós em relaçio ao . ·~ 
.ne~rro da Costa d'Atrica. Este é o fundamento prio· \','1 
cipal do meu aboliciouism(l; é o amor !lo branco, o 1':~ 
amor da sociedade que re~el!e a uma 'instituiçio ,[;1 1:' 
viciosa {apuia>toaJ; não é !O por ser contraria á re• ,, 
ligião, á moral e todJS essas filagranas. _ · ;~; 

O SR. VI~CGNDB oo RI> DR~Nco (pre•ilente dooun. ,.,, 
ullw) :-E' o. intt>t'f'Sse g"ral. . · i{ 

O SR. VI~CONDB no R1o BANco (p~'<'Bitlente do con- O SR. SILVEIRA. DA. Morr.t. :....::. A escravidão deve ;i, 
aelhu):-Vuta-sesalva a emenda. ser _comb'•.uda por ser umaiostJtuição radicalmente r::' 

I 

O SR. SILVEIRA DA MoTT,\:- Sim, para -depois 
votar coul!·11 miuh:1 emend'; npar.ha .rue o votu {1 

depois ... (H•Iaridaae). 
Pois, Sl'nhores, niio f.oz ·mal, salvarei a minh11 

consciPncia, vot~ret pelo prtojoctn, Sblva tl emeud;o. 
com quanto eu não comprehenila este sy.;tema du 
regimento do scuado. 

~~c.!~ia: '!~~r:::~ e~~a::!~i~a~ ;d~~~~a~~. : qc~:vea~ ·.,-.i,:,,:',l ... :.·.t·l,. · ..•. - .•.. : .. ·.: •. 1,:·-: 
so11 abolicionista : e ainda o' sou mais, st>nhores, · 1 
como h •mPm politico, porque cstoll convencido de 
que uma das cau~as quo mais poderosamente teem :.:. (i 
C<•ncorrido pa_l'a a degradação do govern~ represen· ir~,; gj. 
till:_VJ nu Bra;5tl é 6SI~ 11tonaa, esta inercia da.popu• i!ir:,:,•_: 
lacao braslleua em Vl~ta da usurpi•Çào a respeito de · ;;·,: .. 
todas as DOI!Sas liberdades. Qullndo eu vejo essa 
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inerciai Ab I senhores! ·os íl!zendeiroa sãó oa pri- sivel •lUa hajs liberdade política em um pdz, oade 
meiros réoa do absolutismo que .. se tem pl11ntado no um menino desde que nasce l•lha para o oseraYo e 
Brasil. A inercb doa fazenc1eiros. a sua 1ndif!'llrença acosturua-se .a achar possivel qt!e .um homem posn' 

·a todos os meios d., aeUYídad~:~, line, a.todos os metos ter s.ol.lre outro o direuo te dom1n~o. Em urna socte· . 
da opposiçlo aos desmhndos do governo é qu~ t1•m daae ooluea•ia com e~&as b11~es não !'e vóde ediftcar
açoioçoado o governo, o tecn ddxado chegar ao cousa alguma que pre>~te. F.u estnu ~o conTeocido, 
ponto em que chegou • .'\g•1ra os fazdudailos tiv••ram Sr. Jlf&lll!i;,nte, IJa necelisid&de de ~tcabatmus com a 
um desengano... . . . escrav,dao, .porque ent~ndo. que na hora em que ella 

Ha certas classes, Sr. presidente, que ~reci'·am acabar, o governo absoluto :que ha no Bra&•l ba de 
de certoi esttmlllos para stoguirem o bom camtn·to ... , acabar tarub· ui, assim cumo t:s ou cnHvt-acido e· por 
O Sr. Yiscoode cl() R1o· Branco tem:ltu!S applicàdo ·isso até eetou procnptu a votar pe-1 .. proposta, se não, 
aotrrivelmente e, portanto, bão dEi tomar caminho. fbouver out o meto, -que ~ o suicídio do governo 

J!.u •uero a abolição, seohor~s, porque nao é pos- ,._bsoluto impel'ld que ha oo Brasil. -

- ' . 

.. 
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·DISCURSO 

·PROJ:4'ERIDO NA SESS_ÃO DE 1-2 DE SETEMBRO DE -1871 

- . 
PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

ZACARIAS DE GÓES E VASCONCELLOS 

.. ·-·· 
El.EHENTO SERVIL 

· ir. presidente; devo uma resposta ao nobre pre
sidente do n<;~nselho; e, pois, tratando de satitfazer 
uma divida, l>-:aenado me relevará que ainda roube 
a 11ua aUençlie por algum tempo, occupando·me 
da ma~eria do ar&; 1• da proposta sobre o ••&ado 
unvil. · -

O nobre 11nador pela proriacia do Jtio de Ja
neiro, que hoje CaUou em primeiro losar, disse que 
como liberal i ollrigado a votar pela prot~os&a, tanto 
mais quanto todo o lmperio 10 aclia Inclinado li 
fd&a da emaacipação. . 
' Senhores; eu não contos to que seja uni1oao o voto 
de toda a populaçllo do palz a bem da emancipaçlo. 
A questlo tem se sempre reconhecido que versa 
1obre o modo de realisare81e tlttideratum. 

Que a idéa que raz objecto da propoa&a. é liberal, 
Sr. presidente, não ba a menor óuvida. Entre a 
liberdade que se pede para o escravo e a liberdade 
que o ~artido liber•l pede para o cidadão ha grande 
an•lo.fa, · 

O Sa. F. OcTAVIANO :-Apoiado. 

maga a Hberdade individual, Laboulaya enJende 
que o melhor expediente para combater essa len· 
dencia é. dar publicidade aos arrumentos com que 
nos Estados-Unidos se combatiaJp os escr•vecra&as. 

E, pois, senhores, disa-se o que se quizer, a eman• 
.cipação doa escravos é idéa essencialmente liberal. 
Se o partido liberal nlio pugnar ~for ella, mente i 
sua fe politica. • 

O Sa. F. OcTAVIANO: -Apoiado. · 
, Q Sa. ZAcAar.ts·:..-~e o par::ti~o coneervador im• 

pugnai-a, nilo mente a sua mtssao. 
. O Sa. MBNDJ:S DR ALKBIDA, FBRI!CA.NDJ:s DA CUNHA. 

K-OVTROS :-Nào apoiado. 
O Sa. z.c~Rus : -Mas, senhores, aio obs&Ínte, 

entendo que o partido liberal tem obrigação de, 
eem arrastar-se pelo enthusfaemo, examinar. ile a1 
medidas a bem da · emancipaçio, con&idu na pro
posta que se discute, são ou não sujeitas a grave• 
lnconYenieotes. · · 

O SR. BARÃo DAS TRBS BARRAS :-Apoiado. 
O Sa. ZA:CARIA.s: - Pela mesma ordem de racio

nios, com que se demonstra ·que não póde proseguir 
a escravidao, demonstra se tbmbem que não póde 
continuar o estado politico do paiz. 
· E' por isso, Sr. presidente, que o Sr. E. Labou· 
Jaye, fazendo correr com a autoridade de seu nome 

· traducções das obra~ dos abolicionistas dos Estado!!· 
Unidos, deolara prestar com isso relevaoto serviço á 
c!lusa Ela liberdade na Europa. 

. o·sR. F. 0CTAVJAIIf0!- Apoiado. 
O Sa. Z.u:.\RIAS: - Como Da .Europa é notaria a 

t~ndencia par11. uma couceotraçiio do poder quo ea-

0 SR. FIIRNANPES PA CUNIIA :-Isto é outra COUN, 
O SR. ZACARIAS:-Quando vemos que todu's os se-

nadores que hão tC'mado parte no (lebatc, tem re
conhecido defeitos e alguns oradores até defeitos 
graveJ na proposta, maravilba-mo, Sr. pr·esicJeote, 
que a. conc!usãu delles seja : «Votemos a rro(losta 
que depois·~ materia sará reconsiderada " E ntá 
hoje o nobre senador pela província do Rio de Ja.
neJro ac•:zescentoll : u Considflrernos esta proposta 
como pruvisoria,. dvixemol-u passar, depois a. expe
riencill n·os hnbihtará a modiflllnl-a. » 

S&nhores, é essa uma idéa perigosa. 

I ·, 
··' ., 
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O SR. vrscoNDB DB CAIIAJIAGIB'E:-Apoiado. · 
O SR. ZACARIAS :-A propo1ta deve ser concebida 

em termos de produzir os effeitos que desejamos, 
· resolvendo o problema de q1te se trata, e não é 
licito dt~ixal·a passar com imperfeição a pretexto de 
que ulteriormente poderemos retoca-la ; não, se· 
nhores. 

O SR. SALBS Toll.l\:&!1 HoMBII:-0 Sr. Souza Franco 
tambem. 

O SR. ZACAJUAS:-Não está no e:i:tremo o nobre 
senador do P11rá. 

O SR. BA.l\ÃO DAS TRES BAIIIlAS :-Deve ser defi
nitiva. 

O SR. ZA.IARJAs:-Devea proposta conter uma so
lução deftniLiva. Se não foi bem estud11da, estude
mol-a; se tem defeitos, se tem imperfeições, apre
sentemos emendas. Po1s não estamos aqui na sena· 
do para discutir e emendar as lois? E' necessario 
que haja alguma razão occulta. subterranea, par~ 
se dizer que devemos fazer passar a proposta, em
bf?ra co~ defeitos que aliás podem ser corrigidos na 
dlSCUSsao. 

O SR. F. OcTAVUxo:-Mas V. Ex. vota pela pro-
posta. 

. . O SR. z~c~Rr~s : - Perd~e -me V. Ex. ; eu não 
d1sse que votava pela proposta ; pretendo explicar 
bem o meu pensamento. 

Sr. presidente, no estado nctual do debate sente-se 
já necessidade de restabelecer os termos da CJUes· 
tão, porque os termos da questão que faz o obJecto 
da proposta teem sido alterados. Quaes são os ter
mos da questªo que se envolve na proposta? 

O programma desta mataria foi iniciado na faJh, 
· do throno de 1867, renovado em Ui68 e este anno de 

novo reproduzido. O ponto de vista do governo a 
respeito de. tal medida é attender aus interesses da 
umaacipação, respeitada a.propriedadtJ actuiJl e ltlf" 
profun.do abalo da, agricultura, a nossa, pr,meirr~ 
inaustria. , 

O SR. BARÃO DAS TRES B~aius • - E' a promessa 
que o throno foz. 

O SI\. ZACAl\JAS: -E' a promessa que o throno fez, 
é o ponto de partida, o programma obrigado no 
grave assumpto que nos pr11occupa. 

~ Sa. BARÃo DA.s TaEs BA-RRAS .: ~ E que todo• 
ace1tam; 

O SR. PRllBIDENTB :-AUeoção. 

·O st\. ZACARIAS :-E que todoa aceitam, é ver
dade. 

Ha aqui dous extremos, senhores. Uns querem 
enxerjlar verdadeiro e legitimo dominio ain1a no 
porvir, querem que o filho da t:s~rava lião possa 
deixar do nascer escrav,, : eis um dos extremos, e é 
lançado em rosto a alguns membros ãa opposiçiio 
conserV>ldora desta casn pelo governo e seus amigos. 
Mas h:~ Putro extremo tão condemnavel como o pri
meiro e é, Sr. presidente, o daquelles que poem em 
duvida a propriedade actual, que consideram apenas 
suprema iquidade o não libertar-se a escravatura 
actual, mantendo-se sem perturbação o \r.•blllho da 
lavoura. Quem é que se acha neste extremo? Os 
amigos do governo e alguns membro!! do proprio 
g:1binote. 

Sr. presidente, o nobre senador que mi,' deu agora 
um aparte, digno representante pela J.;rovincia do 
Rio Grande do-Norto, collocou.se abertameÍlto no 
extremo que estou. coodemnando. 

O Sa. SA.LBSToai\Bs HoMBH:-OSr. Souza Franco 
tambem,- · · 

O Sa.~ZACAI\JAS:-Follarei depois do nobre sena
dor pelo Pará. 

O SR. SAUS ToaRES Ho111KH:-E por Goyaz. 
O SR. ZA.CAI\us:- Irei seguindo a ordem chrono• 

logica. Ora, foi o nobre senador pela província do 
Rio Gro~nde do Nerte quem incumbiu-se de respon· 
der loio depois que fallou o nobre presidente de 
conselho, ao humilde senador pela província da 
Bahia, que neste momento se dirige ao senado. . 

Ouçamos, senhores. as palavras da aollre senador 
,a quem me refiro. Eu vou ler um dos toplcos do seu 
discurso que sahiu no Diario do Rio de lafteiro de 
hontem (f.en.do}: « Ao ouYir-se os peticionarias 
!aliarem .tãe. alto em di.reito de propr·iodade, ftca-•e 
sorprend1do de que olv1dassem tão depressa de que 
a MAXtiU PA1\TB DOS ESCRATOS QUE L~VRAH SUAS 
TJtaau são oa dcsoenclentes dtssea fUI um tra{ior~ 
dtshumano introduzi" c:ri.minosamente nestQ paiz 
•om affronta das leis e dos trahdos f. » 

o SR. SALL:&s Toau:s-HoMKH:-Apoiado. 
-0 SR. ZA(aRJu:-c l!:squecer1m da que ·no 

periodo de 1830 a 1850 mais de um milhii.o de afri· 
canos foram assim entre~rues á laYoura, o que para 
obter essa q11antidade de gado humano era aeces
sario duplicar e triplicar o numero de victimas, 
alastrando Sll de seu sansue, e de seus csdaveres a 
superficie des mares que nos separam da terra do 
seu nascimento. » · · 

O SR. SALL'Kiil ToRRKs-HoMEM:-Apoiado. 
O Sa. ZACARIAS :-Bem I Logo o nollre senador 

dese&rregou na 'ropriedade 11ctual um solpe que 
reduz essa escrnatura á mínima parte. 

O SR. VISCOKDB DE ITuoaAIIY:-Apoiado. 

O SR. ZACARIAS :-A proposta com assenti meato 
de tolios nós acalla com a escravatura dás geraçôe1 
que vem; mas a escravatura 11ctuarn11 sua maxtma 
parte conforme a opinião do nobre senador do Rio 
Grnnde do Nortt>, é livre. porque representa nJhos e 
n~tos de 11 Cricaaos . introiiu_zidos depois. da prohibi
çao. Uma nota d!plomallca que queua suscitar 
questão a respeito deste assumpto, não tem outra 
cousa mais a fazer do que t.raduzir o citado trecho 
do discurso do nobre senador do Rio Grande de 
Norte e com os apoiados quo mereceu .o discurso do 
mesmo preopinant~, com os apertos de mão que os 
ministro• lho prodigalisaram, ha.de se ariumentar 
a todo o tempo, dizendo que a escravatura actual é 
qu~si nenhun1a no Brasil, que a maxima parte della 
ó hvre. 

I 
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O Sa. SrLTIURA DA. 
que olla é Une. 

H~TTA.:- A consequencia e O SR. ZA.C.4.1\JA.S :-UnJa vez que o nobre senador 
peJa proTincia do Rio-Grande do Norte,. inundando 
oom ftôres de rhetorir.a esta nlha casa, disse que 
havia falta de ·loaica na proposta, 6 claro que a 
falta de logica sómente póde consiPUr em poupar-se 

(H11 outros opartes.} . 
O Sa. PI\IIIJDJil'{T& (ll1110rs · de tang~<r o campai· 

nh•): - Terminaram oã apartes: V. Jl:x. pó de con-
ünullr até que appareçam outros. ' 

o Slll. ZA.CA.RIA.S: "- Eu até os aprecio, porque 
são momento• de repouso. (lfüo.) 

O SR. SrLVIIIIIA. 114 !lloTTA: - O m.eu foi em au
xilio. 

0 SR. PRIISIDUTI' : -·A &tenção I 
O Sa. Z.4.,14BJA.I!I:- Nio passará .sem reparo ou· 

tra proposição elo ne.bre sanador, entre mui&as, se
nhorei, q.ua· se contém 110 .seu discurso, o qual.é 
realmente ·um tecido de proposi~:ões, !fUe se enc~ml· 
nliim Jeric~meote á immediata abobção da escra-
varia. (.fpGiGdos.) . 

E11a outra proposição oeatém-~• no se«uinte pe
rio~e (lindo): «Mas quem pensaria, depois de to,Jas 
estas lar;ail conceuõe1, que os proprietarios ainda 
e,. cima protestarJam e se enfureceriam contra uma 
l'reP.Osts, cuja fali& de logieanlto provém sentio aa 
llttiÁfão tJs. lhe• ·poupar sacrifietos e de proteger 
seus tfltllri!Bitl · em antagoni1me com as verdades 
mor•es 11 rtligiosas 11 com os interesses geraer da 
civilisag" o ? • ; 
· O !a. SA.LLBS Tollii.EB Ho1111H :-Apoia·do. 

O iR. ZA.CAI\JAs: - V~·se ·dos apoiados do noltre 
senallor que elle, coherente conasiro mesmo, sus
tenta as suas proposições. 

O Sa. SALLK.s Toaa11s Ht>KBH :-Sim, senhor. 

O SI\, ZACA.RJA.s:-Mas •. se a proposta é illogica, 
senhores, 011Lie es&ã a sua falte de lo~rica ? Em rela
ção aos nascituros, · não, porque ella de um jscto 
considera Unes e in;enuos todos os que nascerem 
desde a data da lei. - . 

Onde. se faz, portanto, sentir a falta de logica? 

a propriedade constante de escravos. · · 
O SR. SA.LLBs 'foal\KS Holllllll : - Sim, senhor; 6 

exacto. 
O 'SR. ZAC.4.Rus :-Mas ·este, senhores, não era o 

pr.oposito do governo, Rio ora esta a· mente .de. quem 
inscreveu na Calla do throno de 1867 esse principio 
que vejo eatrasado nas mãos do governo actual. 
Suppoz-se entiio,.Sr. presidente, que a propriedad9 
de escravos actual, que póde entrar em inventario, é 
um direito garan\ido pela constituição e pelas leis; 
mas qu•, no que toca á propr;ed1de sobre u sera· 
ções futuras, nada irJrpedia que o legis!adcr Y!!das!le
a independentement•J do qualquer Indemnisaçao, 
co·mef2ando por ahi o plano de acabn com a escra-
vidão. · · 

Na propriedade actual sem duYida, porque, segua do 
a opinião do nobre senador pela provincia do Rio 
Granie do Norte, o governo po~ia f•zer a seu res
peito o mesmo que a respeito dosnasci&uros, sendo 
apenas delido illosicamente em seu plano por de
ferencia aos intereues dos proprietarios, ou, quando 
muito, na phrase do nobre ·visconde de S. Vicente, 
pela equidade. . · · · · · 

O SJ\. SA.LLss Toii.I\IIS HoHBH:-Apoiado. 

Os termos da questioestão, poi8, -t~lterados e tanto 
que o nubre ministro· da justiça açodadaaeate pediu 
a palavra, preterindo o seu collega da agricurtura, 
lendo da necessid.;de que sentia de protestar contra 
essas proposições, a que tenho alludido. Resto da 
velha escola conservadora, o nobre ministro da jus
tiça oltservou que o progruinma do governo estava 
se disvirtuando, que dessas doutrinas dos mantene· 
dores da proposta, ami1os aliás decididus do gabi· 
ncte, a consequencia era que o respeito promettido 
no pro~rramma á propriedade actual, a declata
ção de que não se causaria á agricultura abalo 
profundo, eram palavras vis. .i, pois, o nobre, .• j. 
oistro leTantou se e fallou de um modo retumbaate, 
mu que não fei ouvido de nínguem e at' de nenhum · 
t~cbygraplto, segundo ·as declarações dos jornaes :· 
nln~ruem, em summa1 ouyiu de S~ Ex. o protesto 
contr., essa fal&iflcaçao do procramma, ercuendo
e•tretanto o noJbre ministro a voz ao seu maior dia· 
pasio para dizer que a propriedade ·actua.l sobre 
e•cru·o• era carantida pela constituição. 

Torooll·Se transpareate a ira q:ue ae apoderou do 
animo do nobre ministro ·á yista.da iaconvenien&e 
direcção que vae levando a proposta. E, 1enhores, 
mansamente depois nio o aebre ministro da lfiri• 
cultura abundar no me11110 prupositc;»1 o oolire _miais- . 
tro da arricultura, desceu até a explicar o motJYO dos 
apertos de mão, que marece11 dos membros do gabi· 
nete o nobre senador do Rio· Grande do Norte, decla· 
rando que esses apertos de mão ministeriaes ao no· 
bre senallor a quem me estou referindo,querilm dizer 
a ppronçio do roverno ás concluaões e nao ás dou· 
trinu do orador. O nobre ministro da agricultura 
impucnou form•lmente a doutrina do aohre •ena dor 
pela proTincia do 1\io Grande do Norte. 

O Sa. ZaCA.au.s:-Assim, pois, segundo a opinião 
desses dous amigos. do flOTerno, de dous campeões 
da proposta, a propriedade actual nae é um direito. 

O SR. vrscoNoB DB S. VrcBNTB :-E' uma proprie
dade eapecilll e execravel 

O SR. Z!CARJU : -Deixemo·nos de palavras, se
nhores ; não é direito desde que o nobre senador 
pela provincia de S. Paulo reduziu á equidade a 
que1tio,:vi11u que. equidade não é direito. 

O S111.. SA.LLBs .. Tolii.I\BS Ho!IIBII :....,Sim, senhor. 

U11 Sa SK!UDOI\:- Fez.nulito bem. 
o S111.. iALLRs Toai\BS He11B11:- Cada um tem a 

sua opinião ; 11s opiniões siio linei. 
O Sa. ZACARIAS:- Nem eu estou dizendo que 

são escrtiVas ; o que digo é que ha defezas t(ue 
compromettem a causa que se sustenta e que com 
razão o nobre ministro da justiça o o seu coUega da 

•· 
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acricultur~t ~rotestaram contra as inconvenientes 
doutrinas. que ouviram; mas o nobre ministro d11 
justiça par~ceu não referir.se nem ao representante 
pelo lUo Grande do Norte nem ao nobre senador 
pela provincia de S. Paulo, que commetteu graves 
faltns neste ponto, como brevemente mostrarei. 

Sabe V. Rx., Sr. presidente, d•·J quem se mostrou 
iroso, .contra quem prornmpeu a eluquencia do nobre 
ministro da justiça? Foi contra o digno senador 
Jlela provincia do Pará que lbe estava á esquerda. 
S. Ex. diri1indo·se a esse nobre -senador, dizia: 
a Não estaes autorísado a. interpretar 'o pensa
mento do goveruo », e continuou na sua diatríbe. 

O Sa. vtscoNDB Do R to BuNc<> (presidente 4o cOn
selho) : - Não di11e assim. 

O Sa. SILVBtR.A DA MoTTA: -Apesa-r de ser mem; 
bro da commissão especial. 

O Sa. Z.tc4RIAS : - E' verdad•, S. Es:. disse ..• 

O Sa. VI8CONDE Do Rto Ba.ucco (preaidente tlo con.
seJhol: -Disse que o nobre senador fallava se~rundo 
as suas opiniões. 

O Sa. nBIIDBK'rB : - A.ttençio I 
O Sa. Z.\CAR.ha: - ••• que o nobre senador do 

Par6. ntlo interpretava e peasa111ento dogoTerno. 
':Entretanto, senhore1, o nobre senador pelo Pará 

nãe sabia do programma, proferindo o seu discurao. 
S. Ex. manteve-se, confórme a minha lembrança, 
nos 'ermos traçados pelo discurso da Corôa : liber
dade das geraçõ~s futuras e tespeito á propriedade 
actual, salvo as alf·>rrias graduaes. o que disse o 
nobre senador pelo Pará já o explicou perfeitamente 
o Sr. Octuiano : foi aconselhar aos fazendeiros que 
adoptassem espontaneamente a idéa da-libertar os 
escravos que so distinguissem ao serviço, estímu
laudo-os asíima bem se comportarem e disporem-se 
para a emancipsção. Foi um bom conselho e não 
uma doutrina petig~sa como a· dos nobre• senadores 
do Rio Grande do Norte e S. Paulo. Se o nobre se
nador do Pará proferisse proposições ideaticas ás 
dease1 ,mi&o• do caverno. com a me1ma franqueza 
com que impupo as delle• combateria u do digno 
representante do Pará. . 

O que me pareceu foi que o nobre ministro da 
juatiça, não querendo protestar, como protestou 
boatem o nobre .ministro da agricultura, contra as 
asserções infundadas. precipitad.as, do nobre sena
dor pelo Rio-Grande do Norte, a quem me refiro, 
preferiu um s~nador de partido opposto para sobre 
elle deecarregar a lUa iro. · · 

Sr. prllsidente, eu censidero o ·discurso do nobre 
aenador pelo Rio-Grande do Norte, S. Ex. ha de per
mittir-me que o diga, como o romance da que1tão. 
Vem nelle ,pensamentos da Stowe Mistress e dos 
que com escriptos sentimentaes procuraram excitar 
11 opinião dos homens do Norte contra os do Sul nos 
Estados- Unidos, até que se esmagou a escravidão. 
O sau discurso sentimental e romanticn, destinado a 
impreuionar os que folgAm de ouvir bonitas pa
lavras, deYia ser aeguido do discurso de um publi. 
cista. V, Ex., Sr. presidente, sabe que o romance 
seduz á primeira nsta, mas 8111 bren vem a critica 

e a~sig.ala-lbe defeitos naquillo 'IUe a principio 
tiuba so11do bellamente, ao pti!IBO que o trabalho da -

.razão, as locubrações do publicista são destinadas a 
perd1uar, e podem desta casa oft'urecer-l'e como pre• 
lecções de dueito aos rudes fazendeiros. Elta papel 
fi'lou, como era de razão, reservado so nobre aena
dor por S. Paulo que, com atreito, nlo é autoridade 
em floreios rbetoricos, porl§m mel\re em direito ; 
foi elle o publicista íncumbido de leccionar desta 
casa. aos fazendeiros. · .. . -

O Sa. vtscowo• JIB S. VtCBNTB :-Não fui incum· 
bido. · 

o Sa. ZACARIAS :-No momento em que vamos 
começar a extinguir a escravidii.o, libertando os nail
citu~os e mantendo a propried!ide ac\uill só Pl!r 
equtdade, como poBSo eu acreditar que ao ·nobre 
senador por S. Paulo se ~.impôz (em máo aentido)· 
uma incumbencia ! . . 

Quem incumbiu ao nobre senador da ot!erecer, 
sobre emancipação, os seu• cinco projecto• ! Nia
guem ; só a sua consciencia. Pois bem, ena· ·mesma 
conaciencia. lhe ditou um complemeilto' sua obra, 
e foi a lição que· S. Ex. enviou desh casa, o outro 
dia, aos fazendeiros. 

Mas, senhores, me pareceu e!ta lição extempo- -
ranea, e, demais, se tanto ouso dizel-o, erronea, 
porgue o nobra senador disse: • Uma couu é a 
propriedade material, aquella que tem {)Or objecto 
seres pbysicos. e outra a que tem por obJecto seres 
moi'l\es, o escravo; uma é ile direito natural, a outra 
nii.o; a primeira não é creatura da lei,a· segunda é.» 
E o que resulta de ser a segunda creatura da lei! 

« Resulta, disse o nobre ex~preaidente do coaae
lho de 29 de Setembro de '18'70, que o lepslaior 
que crea a pr.opriedade p6de fazer a respeito da sua 
creatura o que quizer ; assim, se exis\em e.ecraTol, 
porque uma lei instituiu a eacraTidão, a lei p6de 
acabar com ella, modifieal-a, extiaguU-a de todo 
sem indemDisaçãe alguma,· porque o creaior p6de 
fazer da creatura o que lhe apraz. » --

Ora, senhores, v lo era. esta lioruagem doa eacra
vocratas nem dos abolicionistas nos Eetados Unidos. 
Clay, o grande orador escravocrata propunha-se a 
junillcar a escravidão, dizendo que el1a era ftlba, 
c' eat11ra da lei, e, pois. por coberencia â lei cabia 
manter a sua· creatura, reconhecendo e respeitaallo 
o direito de propriedade por ella creado. 

O Sa. vtscoKDB DE S. VacB!I'rE dá um aparte. 
O Sa. ZA.cAl\Us:-Clay dizia: a Respeito a escra

vidão como 11m direito, porque é creatura da lei; o 
povo teve escravos, porque a lei instituiu a escra-
vidão. » · 
. Os abolicionistaa, ao contrario, respondiam-lhe : 
<~Não, a escravidão não é creatura da lei; a lei nlo 
crea propriedade alguma, seja a do homem sobre'aa 
eousas, seja a do homem sobre o homem: a'lei de
clara, rt~conhece, sarante a propriedade, não a 
cr011..» · • 

E os abolicionistas tinham razlo: a escravidão 
não foi creada pela lei ; nasceu da força, da igno
raneia e ~rec<>nceitos dos homens, de sorte que 'I' 
principio JUlganm·aa· tio licita· eolbo qualq11v ou-
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tro domfnio qúe recahisse trobre tere• inanimado• 
até que oa progressos das luzes e à• civilisaçio vie
ram mostrar o contrario •. 

em seaunde lo«ar r.orque ainda que a biUYt\!181 
creado não o teria fe to sonlo em bóa fi§, e J!ensaddl 
que procedia irreprehen~iYolmeote • promodil o 
interesse tJUblico, resultando dalti·que lhe nio seria 
j4mais lic1to revoltar-se contra os proprietarfos qlle 
ii ·sombra da lei adquiriram tal p~opnedade ~ déUa 
yfvem. O le~rislador em tal casD-deve respeitAr a 
propria obra, indemnisando · qualquer damno que 
produza •..• 

O papel do legislador relatinmente á ejcravidão, 
como relativamente :á- propriedade em geral 1 ao 
mai•, nlo é de creador: eJie não crêa, reconhece 
factos pree:dsteote1. 

Em verda ... e, como nasceu a etcravldão, senhores ' 
Fila exh!tio aempre no mundo detde os tempos mais 
remotos ati os nossos dias, 1 a sua origem, j!l o disEe, 
foi a força. Os povos oomadas, accommettendo po
vos llden&arios, •sricolas~ escravfuvam-nos. 

UÍu voz :-Isto é historia. · 
. O SI\. ZACARIAS:- E' historia e muito verdadeira. 

A philosopbia. daquellet tempos~ representada pelo 
aenio assombroso de Aristoteles, declarava de di· 
reito natural à escravidlo. A doutrioa do grande 
mo•tre era que não podia conceber-se família sem 
tret polleres, sl"m tres entidades: o senhor e o es
cravo, o marido .e a mulher, o p~e e o filho, ojoder 
senhoril, o poder paternal e o poder marital. essa 
ioutrlna vogou por muitos seculos. · 

Tambam prestou o 1eu continrente o direito da 
ruerra. Suppuoba-ae que -havia direito de matar 
aquelle1 que eram apanhados na guerra e por maio 

. ria de razló reduzil·o• á eacravidão, poupar, do lhes 
a vida, de medo· que a escravidão aiada vinha a ser 
u•a graça, um f11vor: "Servorum appellatio t:z: en 
flu:r;•l quod imperatrrta ct~ptivos vendere a c per hoc 
sarvare naa oceidr~re solent. » · 

Nlo foram 16mente a força, a philosophla, o di
reito d11 JUiri'a, IJilt!! fizeram nucer a escrnidiio. 
A f.roJirla theolor•• teve al~ruma re1ponaabilidade 
em tal in1titaição, interpretando mal textos da Bí
blia. E quem ignora que Lu-Cuaa, o venerando 
Las·Cuas, condoido da so1te dos seu11 estimados ín
dios, que eram barbaramente reduzidos 6 escravidlo, 
pa11ou i Europa para interceder por elles perante 
o Rei, e, ••aundo sraves historiadores, suggerira 
o ilxpelliente de substituir aos indios os negrc..s da 
Africa' . 

o sa:. VISC8KDE DB S. VJCEI'ITB dá um apartê. 
. o SR. ZAC.\RIAS:-Maa não por equldl\de, como 

opina o nobre senador· por S. Paulo, e sim· por 
j~U~. . . 

O Sa. SALLEii ToaRES Ho:na tlá urú.aparte. 
O sã. 7.4cAaus:-Trata-se, é verdade, de uma 

propriedade-que tende pela força natural· daa·cousas 
a desapparecer; mu isso não Impedi" que,•e retpel· · 
tem os diz:ettos adquiridos com assentimento das 
leis. 

Declaro, Sr. presidentA, que disUnso neete as
sumpto o tJobre presidente do eonseltio de alguns 
de seus collegas. O seu collegs d:> justiça restaurou 
os termcs da questão, lembrando o re!Jl)eito devido·i 
propriedade actual, mas creio que, debalde, por111Je 
a pedra rola, e o !overno não terá força:de contei-a. 
Distingo o nobre presidente do conselho do Sr.-mi
nistro da agricultura-qus dando hontem explicações 
dos comprimentos feito!! pnlo ministerio ao nobre 
senador · pelo Rio-Grande de Norte, -rcondem.o 
nou expressamente u doutrinas do mencionado· 
orador. O nobre presidente do conselho, porém, .·por · 
seu lado concorreu para desviar a ·questão do·ter- . 
reno em que devi~ maoter-ee; não reprovou ••· dou• 
trinas subversivas, a que tenho alludido, niio acom
pcnhou· nesta parte os seus co!legas da agricultura 
e da ju~tiça. Parece que o nobre presidente do con· 
selho, preoccupauo exclusivamente do elemento ser·. · 
vil, pensa. que, conseguida a liberdade da .ventre, 
está o seu gabinete nas melhores oondições de'saude' 
mini$teri~tl que poesa d~tsej11r. .. -

() Sa. VISCONDE DO 810 BRANCO~(prasidentfi"·do cota.;._ 
selho) :-V. Ex. esti moia preoccupado dó que eu. 

O SI\. ZAC.\1\1411: - Vejamos como -discorreu aa 
outra camara o nobre presidente do conselho: 

Por fim, S!!Dhores, 11tt§ uma scieocia que é muito 
connecida, creio eu, do nobre senador pelo Rio
Graade do Norte, a anatomia, mal comprehondida, 
tambem contribui11 a falsear as idéas, allegando-stt a 
pequena capacidade do craneo do africano, e •ns
tentaodo-se que não pertencia t11nto li especie hu 
mana, como· a familia dos quadrumanos. 

Mas as sciencias pro~rrederiam. flrmon·se o prin
cipio da unidade da especie humuna; os antigos pre
conceitqs denaneceram-sa, e uma cruzada levan-. 
to u-se coatra a continuaçllo do estado servil que a lei 
não creou, mas tolerou e garantiu. 

Assim o legislador, embora tome medidas para 
ir reduzindo a propriedade actual, con istente em 
escravos, é oltrigado a respeitar e garantir essa pro 
priedade, nlo por e1fuidade, mas por justiça, niio 
fiZendo com is•o um. favnr aos proprletarios, mas 
cumprindo um rigoroso dever. 

·O nobre vhcoode de S. Vicente, portante, neahum 
proveito deriva da I!U9 theoria de que a propriedade 
de escruos nasce da lei ou é llreatura da lei, pri
meiramente porque a lei não creou tal propriedade, 

«Senhores (dizia S. Ex. em 14 de Julho), lembre· 
mo nos de que a repressão do trafico de africanos 
tornou-se uma questão internacional ; foi objecto· de· 
mais de um congresso •.• nãn por iqteresse de que 
a costa da Africa se não despovoaase, mas por uma 
questli.o de consciencia. Bastn esta simples obsl!ir
vaçlo, parJ que os nobres deputados e todos aquelles 
que me ouvem comprehendam que o BMPBilRAIIBIIITO 
(aqui está a palavra de que· u11ei em 1862, e que 
agora é a favorita do nobre presidente do conselbo) 
de que o EMPBR114HENTO nesta q .. estio em futuro 
m•<Ís OU menos proximo NOS PODEIU.\ Tl\.\ZBI\ COJI..; 
PLIC4ÇÕBS Cfllfl que hoje NÃO LUTAMOS, e: de fUe eatll
mo~ inteiramentf LIVII.Bs. » 

Ouça Dinda o senado a explicação que o nobre 
preaidente do conselho deu da cessação do ~raflcct, 
no intuito sempre de iatimidar (Lefttlo): 

. ~ ..._: j 
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• A lei de 7 de Noveabro de 183rf'alla bem alto 
no sentido desta idéa (cessa~ão do traflc(l) ; mas o 
iateresse privado, como já d1sse, a força dos habitos, 
os .precon·coltos, a pratica, a rotina, foram por 
diante e chejramos ass!m ao anno de le5o. (Agora 
Llhi vae a historia contada pelo nobre ministro da 
fazenda a seu geito, contra os brios do partido con
servador). 

Então a consciancia nacional Coi foitemente aba
lada. o pavilhão braaileiro foi atrrontado, ·renectiu·se 
e reflectiu-sEI com profunda dôr e a conse11uencia 
foi a suppressão completa do trafico de africanos. » 

Ainda é mais expressivo o nobre miniHro (Oonti-
. nuanli•J a ler) : -

-a Aqui se tem dito que o partido conservador 
O(lerara esta reforma depois de longo meditar. A 
historia ha de testemunhar o contrario (t~poiados 
cltJ m•ioria}; 8Sh reforma J'BZ•SB PELA.I'ORÇAilAS CIR· 
cuiiST.l.WIIA.S, som que nin,;uem pudesse proYer, 
nem assicnabr·lbe o dia. O partido cons~rvador, 
porém, teve a coragem e o patrioti&mo de atrrontar 
todas as resilltencias que se lhe off~reciam, e o tra
fico cessou, e cesbou campletamente. » 

Semelhante modo de explicar a cessJção do tra
fico é um insulto ao par tido con•ervador e á historia; 
mas, felizmento•, o mesquinho e raehitico diBcurso 
do nobre presidente do conselho acha antecipada e 
cabal reputação em nossos unnaes no magnifico dis· 
curso que o Sr. eoaselheiro Euzebio proferiu em 
1852, quando já não era ministro da justiça, e no 
qual demonstrou que as violencias do cruze1ro e do 
diplomata inilez nada influíram n2 grande delibe· 
raçii.o do governo imperial. 

O SR:' F.!II.NANDBS DA CuNHA : - E' exacto; ·não 
póde restar duvida. -

O 811.. ZACARIAS:- Entretanto, Sr. presidente, o 
nobre presidente do conselho, alterando a historia, 
injuriando o partido a que se acha· filiado, faz das 
violencias do cru~eiro e· do di(Jlomata iuglez 
em 1850 araumento atl terrorem para attrahir votos 
á su" proposta em 18'711 

A lei de 4, de Setvmbro de 1850, qtte fez cessar o 
trafll!o não é producto de influencia: o conselheiro 
Eusebio levou isso á ultima evidencia •.• 

O Sa; VISCONDE no R1o BuNco (presidenta do oJn
selho): - A ltti de 4 de Sotembro é cousa diversa. 

O Sa. ZACARiAS: - A lei de 4. de Setembro, que 
contem as principaes dtsposições de um projecto de 
1837, foi a providencia ler.tisl"tiva, que extinguiu o 
trafico no Brasil. · · 
. Que dispariEbde de. proceder I O ministro da jus

tiça de 29 de Satambro de 184.8, fóra já do pod"r, 
sobe á tribuna para vingar o ministerio de que ftzara 
part:a, para Tingar o seu partido e o paiz da aft'ronta 
de ter feito uma lei (a lei de 4 de Setembro do 1@50) 
sob a pressão de influencia estrangeira, ao passo 
que o nobrA ~if!ist_ro da f~zenda, presi~ente do con
selho a~tual, m)urta o p~1z, o seu parttdo, as cama
ras •. _dizendó·lhes: «Ddoptem a proposta do el~>mento 
senll para evtt~r a reproducçiio do que soffreu·so 
em 1.850 I A_dopttJm a ~mnncipaçiio do .ventre &nt~s 
que mfluenc1a estrangeira nos constranJa a cumpnr 
o nosso dever ! » 

~S. Ex. dil-o sem rebuço. « Compreheniam 11u• 
o e1nperrumento nesta questão ba de, em futuro 
oiais ou menos proximo, trazer complica~ões com 
que hoje não lutamos, de que e11tamos int.euame11te 
livres. » . . 

No seu _discurso, a que sou obriiado a referir-me 
de vez e·m quando, o nobre senador pela previncia 
do Rio Grande do Norte disse que eu fiz urna IIXPO· 
sição historica da proposta para arrogar-me a pater
nidade desse trabalho. Ora, senhores, não ha mais 
lla!(rante injustiça. · . 

Eu não quero tomar semelhante paternidade; ao· 
contrario, em todas as occulões tenho ~rocurado 
arredt:~ de mim essa paternidade. Foi o Sr. presi
dente do conselho que, perante Sua Mágesta•e.o 
Impet·ador, no conselho de Estado, depois de muitas 
observacões contra a emancipação dos escravos·no 
presúppÓsto de que a emancipação ~edia trazer pe
rigoll, disse que, emllm, creada a pressão pela carta 
de Sua Magestade o Imperador dirili(a á junta 
franceza de emancipação, cumpria tomar a peito a 
realisação da idéa i lendo): « Neste momento mesmo 
os espíritos mais affoutos nll.o a~ritariam somelbante 
reforma se o governo imperial (Vosaa Ma~restade 
Impiirial permittir-me lia E:Sta fronqueza) não fosse 
o primeiro a julgar que era chegada a hora ou es
tava muito proxima a apportunictaie de tão pro
funda mudanca no modo de ser dos ·ossos estabe· 
locimentos agrícolas. » · 

E, pois, foi a voz do nobre-presidente io conselho 
quem attribuiu a um actn do g~binete de I de 
Agosto a paternidade desta idéa. · · 

Depois o nobre ministro da iUerra na outra ca
mara pronunciou-se no mesmo sentido, declarando 
quu grande ~rtoria cabia ao l:~binete de 9 de A~rosto 
por haver !ido o primeiro que rhamou sobre o 
assumpto a attenção do corpo le~islativo. 

O Sr. Teixeira Junior, em um seu' discurso o anoo 
passado, inculcara que o movimento obedeeia ao 
impulso de 9 de Agosto. 

l\las eu, longo de aceitar essa exageração, senho
res, não perdi ensEjo de· mostrar que nãu, que o go
verno de 3 de Agosto oão l_)roduziu movimento al
gum: teve só~ente o merlto de presentir que os 
tempos se aprox1mnana. 

O Sa. FIGBJRA. nl!: MBi.Lo :-Viu a necessidade 
do tempo. 

O Sa. ZA.CARIA.S: -·Exactamente. 
Depois da abolição· da escravidão nos Estados 

•nidos, o gabinete de S d~ Agosto, apoiado em gran
de ma1oria, (não do 63, como su~:cede ao '7 de Março) 
seria réo de grande descuido se não se lembrasse de 
que estava chfgado o tempo de cuidar ·seriamente 
ae tão grave assumpto. 

A paternidade, portanto, da proposh não é minha; 
e se eu fora o pae da proposta, o nobre Sr. visconde 
de S. Vtc&nte seria o avô (t·iso}, como disse um es
pirituoso oxtractndor dos nossos debates: porque a 
origem do trab~lho está nos cinco projectos daquelle 
illu~tre senil dor, Foi modesto o papel do 3 de A10S· 
to : elle fez o que foz um governo previdente; não 
creando situações, que nenhum ministerio póde 
crear, ~uppoz que era chegada a opportuuidade de 
preparar a solução do grande problema. 

'-
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O Sa. FntfAMDKS Í)A. CuNHA;- Logo, a idéa não· 
é de orirem liberal. · ' · 

tancia da ma teria r A importancia da ·uialeJ.~a; en
tretanto, era motlvo para· ser ella es.tudada e la
nar-se um :parecer dieno da· com.mis•lo. • io. 
sennio. Por um. motivo do delicadeza, que é facil 
de comprehender, não insistiria nesta censura, .se e -
nobre sonador. pala pruvincia do ltio de Janeiro 11e 
não occupasso do usunípto procurando justificar o 

O Sa. ZÁCARI.u: -'A idéa é liberal, foi um go
verno liberal quem a poz em estudo e offerc~eu;a 11· 
consideraçll.o das camaras: mas a proposta nao e do 
3 de Agosto. · · 

O .:-.ia. FJ:J\NANDBs 
pa.ternidade. 

DA C~tl'fRA: - V. Ex. recusa a que não póde ser justificado.. _ 

O Sa. ZACARIAS : - Paternidade de que? Da pro
posta?. Certamente que não. Da idéa da emanCipa
ção? lambem não. Nenhum homem, nenhum para 
tido cr~a ii6as. As. idêas são liberaes. ou conser
vadoras por· s11a propria natureza, independente· 
mente da;vontade dos partidos e dos seus adeptos. 

O Sa.-FsRnl'fDBS DA Cul'fHA:·- A idéa por sua 
esaencia. é eminentemente liberal, mas it~to não 
quer dizor que seja exclusivamente liberal, que não 
fosse do partido conservador. 

Senhores, a pro~osta veio d.1 camara para o se
nado em 29 de Agosto, e começou o debate nesta 
casa a 4. de Setembro, Jogo a commissão eepecial · 
nomeada para dar parecer sobre a proposta, teve 
alguns dias para formular sen traballi.o e não havia 
necessidtJde de escrever cinco linhas apenas no mo· 
mento em que a mesa declarou quaes eram os mem
bros da commísaão nomeada! 

O SR. Z.t.c.uuu :-:-Que seja do partido conserva-
dor até o Sr. presidente do conselho o nega. · 

Disse tambem o nobre senador do Rio Grande do 
Norte que eu regeitava o !ilho (o projecto) á seme~ 
lbança do aparta no· a atiro qne clestinaya á mo.rte o 
filho que tivesse seuões, a não podasse prestar ser-
viço• ao Estado. . 
· Ora. Sr. presidente, eu não quero sacrifica~ o 
projecto, nao quero matar-o. No meu prxmeuo dls
curso declarei que a propost, tinha graves defeitos: 
mas nem fdlei em emendas. Continúo a pousar que 
é summamente defeitunsa a preposta e nio seria in
coberencill em mim offeràcer emendas, visto que o 
nobre presidente do censélho respondendo-me con
vidou-me uma e mais vezes que apresentasse-as. 
Come quer que eeja, não é meu proposito sacrificar 
a proposta, se não vel-a corrigida, se fór possiv~l. 

Na Sparta não era o pae que sacrific11va o 111_ho 
defeituoso; eram os anciões das tribos que reuDin 
d.1-se decidiam que morresse. Ora, nós somos aqui 
os anciões da patria e podemos regeitar de todo a 
prC?posta, ou mlldillclll·.a e cor!itfil·a de ptodo que. 
veJJ a luz sem i~andcs.-J111pcrfeJÇOL'S. 

Quant,o a imperfeiçõ:s da proposta, ninguem 
assignalou-as com mais yigor do ({Ue o nobre sena
dor do Rio Grande do Norte. S. Ex. refermdo-se á 
indeamisação de 6008, declaiO:.I que essa idéa des
lustra a proposta e todavia podendo com o sou buril 
tirar-lhe a nodoa e dar-lhe lustre, opinou que lhe 
não mudassem uma virgula I · 

A commissãll não tem, portanto, desculpa na ur· 
gencia da medida para fazer o que fez. Se acaso a 
urgencia. ou estreiteza· do tempo fizessem com tu• a 
proposta entrasse em debate no.dia 31 de Agosto ou 
no 1° de Setembro, essa circumstancia explicaria a 
pressa da commiseão especial: mas uma vez que 
docorrer11m seis dias do dia em 41(ue a proposta che
gou 110 senado em que .o debate princiJ!tou, houye 
tempo de 5'0bra para se fazer 'um trabalho, se não 
completo, ao menos alrum tanto desenYol'fido. · 

Eu desculpo a cummillsào, não ' e lia quem marca 
a ordem do dia: entendeu talvez .que o goYerno 
queria. gue a propoata se discutisse no. dia seauinte. 
E V. Ex. sabe,· Sr.,presidente, que, sarando as re
velações do Guarda constituc•onol, foi uma ·arande 
decApção para o aoverno e seus amigos que a 7 de 
Setembrq não se. promulgasse a lei r Ora, se esse 
Gt~arda constitucional é mais que guarda, se é ca· 
pitão ou commandante SU(Ierio.r (riso), se eiJe re
vela o pensamento do minJsterio, com quem está 
em contacto, quanto ao desejo ae qu~ a 7 de Se, 
tembro Cosse promulg•d~ a lei, comprebende·se que 
o parecer fosse dado cóm tamanha pressa; mas os 
actos 'não corresponderam a esse propósito. 

O Sa. F. OcTAVIANO: -Mas os membros da com" 
missão não são escrayos do governo; uio bariam de 
obedecel·o a este respeito. . · . · . . 

O SR. PAJ\AIUGUA' :-Em todo o caso a noísa con· 
sciencia está tranquilla. 

O SR. ZAC.t..aus:-Mu abi vem o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro com suar·· !São· a escravos! A. 
commissão composta de ami ... d11 emancipaçilo, 
qui:r. auxiliar o governo sem com tudo ser subser
viente, apressando em demasia o parecer. 

O SR. PARANAGVA':-Pela no&$a parte não demo
rariamos um só dia. 

·Fez o mesmo nobre senador sobresahir varias 
outras imperfeições da preposts, como a do pecnlio 
o atcorria dos escravos que não qão o que deviam 
ser se•o governo não transigi!se com os propriet~-
rios. o com Ludo o nobre senador pelo Rio Grande 
do Norte quer quo passe a proposta tal qud se ncha 
para ser modificada e corrigida ulto!'iormento, tor
nando-se a proposta uma especie de têa de Pene
lope sempre cm obra incompleta, até que, de eno 
em erro, de modificação em modificação, acabo 11 

0 Sa. VISGONDB DO RIO·BRANC<qpresidente do COR• 
selho) :-A promulgação da lei no dia 7 de Setembro 
é um romance. 

questão de um.modo deploranl. . 
. O nobre senador do Pará deu como razão da bre

vidade do parecgr da commissão especial a impor-

O Sa ZACARIAS : .:.._ Se ' romanco é do Guarda 
constitllcional : ello bem precisa de reforma. o no
bre pre!ide•tu do conselho sabe que faz pute do 
programma liberal modific11r a guarda nacion3J, e e 
Guarda C'mstitucional, esse estrenuo defensor do 
gabinete tambom poderia ser objecto de algum re
paro; mas eu passe adiante. 
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. o Sa. PA.IlAtuou.(:- A accuaaçio que havíamos O SR. PAJU.JIA.GUÁ:-Que não ~aproaettiam a 
de sentir seria de demora do parecer; de pre11a, não. idéa essencial. . 

O Sa. ZACA.Rus:-0 nobre senador pelo Pará, · O SR.. ZAcuús:-Pequenas ou grande•.- as ímpar
Sr. presidente, disse que '' digno represenlaate do feições dos projectos corrigem"':.ae,. emendam-lo e 
Rio Grande do Norte attribuir.t li. proposta.imper- poriaso ha duas camaras e ãqui nos acham_os re-
feições mínimas. Ora, tal não foi a expressão do unidos. , . · . 
nobre senador pelo Rio !J-rande do Norte; S. Ex. · Sr. presidente, acora começo a responder directa
não disse que eram imperCeiçõ911 minim111, e sim que mente ao nobre presidente· do conselho. S. Ex. disse 
eram imperfeições de grande v.lor, de grande al- que eu Cora infeliz na tentativa de arrastrar o par
cance; que dealustra.tJam 11 maarna proposta. tido liberal a impugnar a proposta. Foi nessa occa• 

Disse mais o nobre senador pelo Pará, quaalo li sião que eu, ouvindo o nobre president~ do cenae
Calla de meios que eu notava na proposta, que meios lho, dissE! que impor tua . uma · calumnia que eu 
ni.o faltam, que ha no orçamento vi sente o § Si do re_pellia ·com toda a energia o atllrmar-se que ten• 
art. 2• que se inscreve: Soccorros pubZicos e melho tt.>1 persuadir o partido ,liberal a combater a pro
ramento i.r~ esta.i.• ••nitarão, onde o nobre presi· posta~ 
dan.te do con~elho, ministt·o da fazendJ! poderia o Sa. VISCONDE DO Rio Buwco (preaillente do 
abnr os cred1tes. Sllpplemen~res que qutzesse, se conselho) :-Não é calumnia. · ·· 
houvesse s calamtdade de rnu1tas cr1as serem aban- . . . · 
donadas por seus senhores. O Sa. ZACAB.~As =~V. Ex. d1sse uto por sua conta, 

O Sa. SJLYBUI.A nA MoTTA :-Estava ensinando o ou porqtte ouvlll 1 
Padre Nosso ao visario (Riso.) O Sa. vrscoNDE oo ~ro -BRANco, . ( preaidmte. do 

o sa. ZACAtUAS : -Esta observaçie do nobre 88• conselho ) : -0 meu dlS~urso e~tf .1mpre!10 ; d1s~e 
nador pelo . Pará 41 abselutamente insustentavel; que V. Ex. _Pr<!curou an1mar, nao ttnba t1do sena.o 
mas este é um doa topicos que quero discutir com 0 palavras de anl~açAo. 
nobre presidente do conselho. O Sa. ZACARIAS :-~ão foi isto. o ctue ouvi de 

o SR. vrscol.'fDB DO Rro IIRA.l.'fCO (prtsidente do con- V. Ex. e vem no se~ ducurso. Aqu1 _eetão as 11uas 
aelho)· -Dilcuta cem elle que é mais elltendido nes- pa_Ja:!ras •. ( L~ntJo ) . u O nobre senador pela Bahia 
tas máterias fo1 l!ifebz nest~ proP,osfto de empenhar o amor' 

propno do part1do bberal para combater a re-
0 Sa. ZAC-'RIAS :-Nasta part_e sou um pouco· do forma 1> , , • Eis a asseveração de V. Ex. 

penaar .do noltre senador, que e presidente da pro· 0 · s · . · 
vincia da Bahia: «Aquelle que é ministro sabe mais R. v!scoNDE Df? Rro BRANCO (pre~tdmte do 
do que aquelle que deixou de 0 sBr~> ·; e por 1lm a c'?nselho J · -0 C{ne d11se é . o que depreh.endl do 
responsabilidade dos creditas supplementares ha de d1scurso e V. Ex., que quer1a trazer o partido lfbe~ 
cahir- sobre o nobre presidente do ceDs&lho e não ral a este pass-o. 
sobre o Sr. Souza Franco. Depois a resposta q'le eu O. SR. ZACARIAS :-E' apenaa urna supposição do 
ier a V. Ex. Sr. presideDte do conselho serve para V. Ex.? . · 
o nobre senador pela pro .. incia do Pará. · o SR. vrsc~NDlll: Do Rro BRANco (preiidlnte do 

cunselh.? ) :-Sim s-enhor. • · , O Sa. VISCONDE no Rro BuKco (preaiclmte do 
con181ho) : - Asora dá p~ra a esquerda e não para 
a direita. 

O Sa •. ZACARIAs: - Dou para a direita, para a 
e~querda e para a Crente. Agora estou dando em 
V, Ex. que me está em Crente. (Riso ) · 

O pobre ~enador paio Pará deplorou lfUe, sendo 
esta tdéa hberal na o fossB executada por ·um mi
nlaterio liberal. Eu, sem desejar ser rnmistro, de· 
ploro com o nobre senador qlle uma idéa eminen~ 
temente liberal não Cosse realisada pelo partido li· 
beral, deploro isto sincerarneote; mas entre o meu 
de·plorar e o do nobre senador polo Pará ha alguma 
difYerença: S. Ex. ~á toda .a sua a~h_esão ii. proposta, 
quaesquer que seJam as lmperfetçoes commetti t.as 
no trabalho: eu tião penso assim. . 

O Sa. PAR-'NAGUÁ: - Quaesquer que seJam,. nlio· 
é porque entendeu que ellas não são taes qne inhi: 
.llissern o seu apoio, e eu penso da n1esroa Córma. 

O Sa. ZAC-'RIAS :-0 nobre sen:~dor ·pelo Pará 
_ abundou no p11nsarnento do nobre senador do Rio 

Grande do Norte: não lhes pesaram as imperfeições 
que aliás reconheceram na proposta. 

O SR. ZAC.I.RIAS:- Senhores, cumpre que me ex
plique. Quando se aproximava a .vinda da proposta 
para esta càsa, o /ar&ido liberal se reuniu, e os 
membros presentes conferencia assent11rarn 4(U8 ao 
liberal •ão era licito impugnar a idéa da libertação 
do ventte e alforria grailual, these contida no pro
~rarnma do seu partido, sendo, porém, permit&ido 
criticar a proposta, quer no modo .,orque Coi orga
nisada, quer no modol porque o governo a tem sus
tentado em relaçíto aos partidos políticos do piiz e 
ás regras do regtmen represent~tivo. Isto é o que 
Coi assentado. 

O .Sa. Yiséo~nB :DCI Rr~ BRANCO (presidente do. 
conselho) :-Nao me refen a essa conferencia, de 
que não tioha conhecimento. 

O Sa. ZACARIAS :-Ris o que estou fazendo : não 
combato a libertação do ventre nem a alíorrla gra- · 
dual, censuro a orgoniseção da proposta, aponto os 
seus defeitos,comonto o atropello com que a querem 
levar nvante. Estou no meu direito. 

O nobre presidente do conselho muihs vezes no 
correr do seu discur1o dizia-me, visto que eu opre
sontava .algu~as oltjecções, lendo uma· dellas a 
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falta ct. ·meio•·para es:eeutar a iel: a Est~m·lS em 
occaslio opportuoa; porque oi.o apresenta emendas?. 
Se acha illlperleiçõe• .... proposta porque não o1fa· 
rene emeodasf., &u po.,1a perguntar-ao nobre pro· 
sidente do con•albo, ae 8. Es:., convidando-me para 
apre1e1Uar emendas, acha qua as condições do parla· 
meato lhe permlttem ecei&ar com a llenevoleo-cia, 

. que Ule é habitual, emendas· que possam ir á. ca· 
mar• d.e modo a votar-_se ~ate ao no a proposta 'l E' 

. impoiJlvel' .1eguodo, parece; que· acamara se reuna 

. para ~considerar a ma1~ria ; logo, não passa . dà 
.corteJ:Ia ·pulameotar e d1zer O-Aobre pres1dence ·.lo 
con1elbo: «,apresente emeod'as, formule autorisa· 
~para o.,lverno ter meios, se julga que é pre· 
CiiO. ,. . . . . 

E' visto que o nobre presidente do conselho,· ainda 
que 1e lhe de•onsJrasae á ultima evidencia defeito• 
aa proposta, não quer, não aceita ·emeudas; e dabi 
proCede a e1lrategía de assoalhar-se que os .defeitos, 
ae 01. ha, aerão corrigidos .depois,.· podendo-se, por 

· taatq, adiar quaesquer emendas para serem ulterior· 
menee contempladas. . 
~ O SR. StLVBIR4 D4 MoTT.\ :-Se é impossh·e\ r,.eu 

air·se a camara, então o senado não deve ruoéeionar 
· mail. ' 

. O Sa. ZAC.\RI.\8:-Vou acompaoha~do com muito 
cuidado o .que se passa n1 camar.t temperaria, e se 
me-convencer que alli não existo numero de deouta~ 
doa para haver sessão. julgar-me-hei desobrigado d~> 

. comparecer nesta casu, ou só comparecerei para 
fazer sentir CJU& se otrendem os princípios coustitu.;. 
cioaae1. obrigando-se o sanado a discutir uma pro
posla declarada urgente sem o direit[) de eàlendal-a, 
porque aão se reune a camara por falta tle nu-
mero •••• 

O Sa. SJLVBIRÃ DA MoTn:.,AjJOiado-
0 SI\. PARANAGU4' :-Se es&ivermos convencidos 

' da necesaidade de emendas. 
' ' 

O Sa. ZAC4R148: - Se a carnãra não se póde 
u.ais reunir, fica previamente estabel,.cido, uma yez 
,u. •• quer já a paa9t-gem da proposta. que em 

· 0110 alaum o senado I•óda emendar a proposta, o 
que envolve o~ensa ·ás prerogativas desta augusta 
camara. · ' 

0 Sn, VIBCONDB DO ft10 8R4!'fCO '(presidente 4o 
oflltllao} : ~ A maioria do senado é que ha de 'de· 

. cldir 1e ba aecessidade d~o~ emendas. 

O Sa. ZAC4Ri4s : -Sem duvida, é a maioria do 
aenado que h11 de reconhecer essa nace~sidade; 
mAl 6 1empre certo que a dianidade do senado e 
auas prerogativas sotrrem quando exige-se pres~a 
na adopção de uma proposta que ~aba-se nii:Ó podur 
voltar á caml!ra no ca~o de emendas sert~m aqui 
apJirova .las. FIC•l em tal caso o sena,1o reduzido 
a cbaocellaria e eu, por mais 11migo que seja e deva· 
aer da emancipação. jámais me rcsig11nrei a fazei-a 
passar coro o meu voto com quebra das prerogativas 
do parlamento. 

Sr. preside ato apreciarei agol'a os senõos da pr.> · 
posta. 
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Segundo os termos do art. ·1•, o unico de q11e fal•. 
la rei b:;je, o lltho da mulher escra'fa;. livre ·:16 ,em 
nome, continúa a ser escravo, como'ae· de.vea&re 
escravo nascesse, de maneiru que a propo1&1 ·e •Um& 
hurla no que toca á aórte dos nuc1&uros, Ol'•iU881 
permanecerão escra,os, ·no rigor da palavra, a&é 01 
21 annos. · · ·: . .. ,. 

Em verdade a proposta, .màndande o proprletá:rfo' 
criar e trahr ·o. fllho da mulher escrava; dá~Jbe em 
compensação direito aos 1eua serviço• a &é llanDol 
gr~tuitarnente. Assim o fll~o da mulher 81Crava:,alo 
recebe do senhor de·sua mae, durante·,.lodo o tempo 
que fica em seu poder, a mioiJba retribuiçio, ·E 'DO• 
te-se, entretanto, que o merior em questão. 18 o· ... 
nhor de sua mãe não quer criai-o e tratai-o, .•.mal 
resolve-E e a cedei-o a uma ·associação, esaa com~· 
nhia é subrorogada nos direitos do senhor, e oliri• 
"ada a criar-lhe uiJI·{Ieculio, nos ter.moa do n. 2 do 
§ I• do art. 2•, que d1z : « .A constituir (a "campa• 
nbia ou a associ&ção) para cada um deUea um · pe
culio, consistente na quota dos salarios: que. para 
este fim -fOr resen·ada nos respec•ivos estatúlc:il. • 
A com missão da · camara pro~Oz que se elimina11e 
desse paragrapho o palavra salarios, com o ,suppo1to 
fundamento de que o menor nem sempre 1e acóa no 
caso do' receber pr(:priamP.ote salarios; ·mas como 
quer que sej,, & companhb é obrigada a fornecer-
lhes uma retribuição, emhora diminuta. · . 

Quando o senhor· da escrava conserva o 1lllio da 
escrava em seu poder, nada lhe dá em remuner•çie 
do seu trabalho. Qual a razão dessa di1ferençll ;,1cat.• 
dalosa 'l • ' . ' · 

Se es serviços dos nascituros são deatinadof a 
compensar despezas do trsto e criação, tan_to devem 
compensar as despezas do proprietario, se 01 dela 
em seu poder. como as da.usooiaçiio, se é ·esta quem 
os recebe e in~umbe se ·de &ratai-os.· e crfal-01. 
Como, pois, as uaociações são coagidas a eatabe• 
lecer-lhes peculio e os proprietarios nãO ! O llaiCi
turo, que fOr criado e tratado por associaçõell, .. teri 
no flm dos 21 anoos uma pequena qu~snda que o 
habilite a procurar em oU:troJ pllrte arranjo, 18 aio 
quizer "contiuuar a servir as associações. O que .fica 
em casa do senhor de sua mãe sae aos 21 anno1 
sem um raàll 

0 Sa. VISCOMDB DO R1o· BRANCO (pre1ãdente do C:OII• 
tel/au) dá um aparte. · . · 

o SR. ZACA.RJ49 :-A Plllavra peculio eó •• eppli
ca na proposta ao escravo, e ao meno.r no caso em 
que elle é cedido pelo . propdetar.io de aua mie á · 
alguma companhia, e nunca ao menor que se con
serva em poder do proprietario. 
· Ora, o trabalho não remunerado é trabalho a

cravo, o qut:~·distiugue o tr11balht) ·escravo do tra·· 
balho livre, é o ser ou não retribuído: o salarjo • 
que ~orna o trabalhador copartecipaate d1 pro· 
du··çao. · 

E' certo que o proprietario despende alsum ,u. 
nheiro com o menor fornecendo-lhe haLitaçilo, TU
tuarío e alimentos; mas isso não é remuneração; 
essas despozas ~ão é:le meu consurvação do in1trll- · 
meato vivo da producção: o fu.bá, 4 carno gr.ossaira, 
que o propriettu·io fornecer ao monor, assomolba·lel 
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em aeus efteitos. ao azeite que o _proprietario manJar 
,applicar 6s machinas para nao se estragarem, ao 
,deapeodio com reparos e concertos das mesm11s ~~~
-chinas •. Sio despezas p..ar .. mente de cooservaçao, 
come acima obse,rvei. . .. . . 

O SI\. F'BaNUIDBS DÁ.C.uxH4,d4 um aparte.:. ' 
O SR. ZACARIAS : - A questão é este, ·senhores: 

o projer:to dn consellio de ERtado nlo tinha sido 
nceit•• P"r nós, e pnderi11mos têl-o oppor·tunamf.lnte 
modificado. 0 que notei foi q11e ai .EDOdificii~Õ81 do 
rwbre pre~ident" do conselho ou do aeu minlsterio, . No ~oyatema; pois, da proposta o nas~Jturo estará 

em podllr 4o prnprietaríu ·da e!OCrava nao como 11"' 
. aer livre,_ .cujo trabalho teohs alguma remuneraç11~ 
dignus est -nusrcen -rius mer-ce4P. '"'', mas nas cono.II
ções. de escravo. Se para compenB~tf(ao ·~o trato e 

não (Orllm ft!lÍZ!'S, · . 
-F.,cht·mns, porém, o .parentbesis.- e. ouçamos .o 

commentaJio insuspeito. · - · · • '· 

. criação dos. menores tivesse _o. proprtt tarJe das es; 

. era••• gratuitamente os serv1ços dos menores ate 
16 ou 16 .•nnos, pag11ndo-lhes dahi ,até 21 aono& 
alguma retribuição, bem; mas conse~val~os até 2! 
aulioa. em· seu poder· sP.m remuneraçao alguma, .e 
•rabi-os como ver1adeiros .escravos e até com ma1s 

Oisse o Sr. s~>nador pela província-do .Rio;Grande 
do Nu:tle: (lead••): u Proclamando a liberdade dhs D81· 
cituros a propoJ~ta os deixa t:ntregu"es até á idade ae 21 
annos ás mães do~ antigos proprttltarius, que gozarão 
•telles g•·atuit.-omente, como. dos outros escravos •.. '» 
Vê V. _Elt.: gozarão delles gratuitar.qente, com.o Dos 
UUTRO::I ESCRAVOS. (Co11tinúa <A lr.r;, .. ;::e~~:posto& GO 
mesmo r.·gimen. á mesma mis~<riG da. condição ser
vil., durafl(e esse longo 1'81\IODO DA Pl\oiiAVBRA~DA 

cl11réza. · ' . 
O escravo rigorosamente consicl<lrado ta! tem pela 

proposta direito ao pr.culio . 
O criminoso, que.vae purg~r: o seu dehcto na pe 

niteaciaoia, sce com um JIBCulto qur~ se lhe reservõ 
para arredai-o, ao s:.hir da prisao, fie estender a 
mão. pedindo esmvbs ou de commetkr novos de: 
lic&os. Só o nascitUI'O, dt! que tra~a a propo~ta e 
que, chegando á_maiorUade e salnndo do pud~r do 
aünhor de sua mãe, não terá recurso de qu11ao:lad., 
alguma .! · · 

Disse o nobre presidente do conselho ha pouco 
_em um apsrte : " O senhor da escrava póde f&zer 

um. peeulio ao menor. » On 1e e~&á, . porém, pra 
scr1pta essa obrigação, no caso em que o menor se 
conserva em poder do senhor da escrava, como se 
acba determinado para a bypothe•e de ser cedido li 
ama associação f . · 

Cabe agora mo~trllf ao nobre presidente do cun 
selbo que a interprctaçãll que duu ~ propo&ta m• 
ponto de q11e-se tn:Y•• tem tm 1eu favor o comm~n 
tario de uma autoridade, de nenhum mocJo suspeit•• 
ao nobre presidente do conselho e llOS seus am1gos. 

U•A. voz :-Se a falta de retribllição., é defeito, já c• 
era. do ·projecto do conselho da E~ ta do. · 

(HtJ um ap11rte). - · . 
O· Sa. Z.\c.\1\IAII~- Abro um parcnthesis para res

ponder ao aparte. Pcnqué o prcj•'cto do conselho 
de ,Estado omittia retribuição ao 1nenor, entende õ 

. nobre preai•iÜnte do conaelbo que não posso ~trg01r 
ess4 f01lta ao sou trbbalho e é por isso que S. Elt. 
me interrompeu em um1 das sessões anteriores per

·guntando·me de ve~.em quando: cc Appreva ou não 
o projecto-do conselho de Estado? » O proj•cto do 

·conselho. de Estado era um estudo prepu~rtorio que 
o'S'de Agosto tunda niQ tinha approvado .•• 

0 Sa. VISCONDE DR S. VICBNTB :-E' exacto. 
· O SR. Z.\CA.RIAs:- ••• quando se rt>til'eu do p •der 
O 3de Agosto ant·~s de convertei-o em prop;,gta exer

.. ceria o ~eu direito de aoot.lificsl-o como julgassP 
co-nveniente, romplidndo·o ou o estrin~indo-o. · 

VIDA .•.. » . -.. . . ·' 
lia n~da m~h claro? O nobre senador pela pro

vinda d(! Rio Grande do NortA qut>ria enchHr-se de 
rnzao para invectivar os fazendeiros, mas nessa ex
piO~àc) descarnou a propost111 e entrl'gnu.a ao es
carneo publico: a Que fazendeúos es.e~! diz S. Elt., 
não se contentam com receber, a titulo de .livres, 
onu realmente escr11VOI!I, os nascituros até 6 idade 
oie 2J annós, para gos,if. deites como. dos· outros ea·· 
<lravos, sob o m•~smo regimea, sob a mesma dfsci..;. 
,..lina, sob a me!l,ma ~everidade I Jl' · 

E'_ precü:amente o que dizem os que impugõam 
roa .impréusa a proposta· do governo. 'Assever~m 

.t:ltles: u Vós 8aerificaes a lavoura por uma illéa vã, 
por uma gloriol:t ••• (é a sua linguagem) .••. - sacri
tlcaes a lavoura, para terdes o gosto de dizer, que 
:la data da lei em diante não nasça no Br11sil-malt 
ninguom es.!ravo ; mas de que serve eua liberdade, 
sf:l o suppusto line ó eFcravu, se se sujeita ao mesmo 
r .. :.{imen, ã aoes..,a dureza de _ conai~ào; se. em 
·urnma, o sanhor gosa desse e~cravo cu mo goaa do 
·m viço .dos outros escravos? ., O coinment .. rio é 
ru Je, é de uma franqueza de. quem não tem·rea-
1-'0USab•lidade, r•:as é exacto : o nascituro não é cer-. 
cado <te garantias, mas entref(ue ao senh'lr de sua 
mãe, sem ~utra dtff~rença do tempo en'i!JO, _se Dão 
o neme di! 10genuo, p11ra que esse· tratamento duro, 
brutal que elle vae receber ~eja ainda mais estra
nhavel, porque até agora recabia sobre o eacrãvo, e 
~gora t:ecae. sobre um ente livre; ".bandonado pela 
1m prendenc1a do govet no ·á sordidez · dos fd:tl!n
deiros. E' pena que ó uobre prt·stdeute do 'loliselbo 
não· tivt>sse prestacJo ,bem al&en•~ão a s~melban&e 
c~.omment.criu I • · . 

Nesse comml!ntario o nobre senador 'pelo Rio 
Grande .di? Norte ~so~ at~ de ~xpressões qu~_sãe 
caracterJstlcas· em JUrlsprudencta, quando dJsse: 
(lendo) " A propostlt prometteu ao senhor, além 
disso, o pagamento como inJemnisaçio d~s despezaa 
dd criJção, caso elles não p:efir;m o usD-fructo até 
21 annos. ,, · O Sa. FEnl'IAI!lDES DA CuNHA:-0 trAbalho fez-se 

sob &Ua preHitlencia. 
O Sa. ZACA.l\IAS:- Presidi a discussão, é \'Ctdade, 

m\s não havia uinda chP.gadn o mL:mento d•• f.,rmu 
lar a propusta, occ11siilo tJID que o gabiuete manifes
taria o seu pensamento. 

.. De wcte que o art 1• da·propo>L~, no parec!lr do 
nobrt:l senadm· do llio Grande do Nc-rte, e~tobele
t:eut.lo o uso-Cructo do,in~enuo, considera os nasci
Lurnos: res fn.ct .. artol O propdetario usufrua c6mo 
quizer cs serviços· do menor, sem obrigação de lhos 

/ 

J 



11 

dar a menor q11,,tll do pro,JiJctn. do:! sami ~f-rviç'?~• ·E, ~enboreil, com · eua ·1ftifl!tio 118 prea•e a ila 
sem'ter o dever -de ·lhe proporcionar a mau tnnal ah••rnativa. ou -d~ indemnis»çilo d~ 6008. Sepilr~e 
educ·•ção·r. . ' · · •l m~nor dll lado d"' su:t mil••. vlol,_•ae·a vlda,da 

o Sa. SJLVDIJI.'.\ n~ M•.•TTA: -Se ~ii o r . niio famalia, 11 uuidade da r ·mi !ia 'quebranta :lfl. e·o pro• 
• . Jvre~. ~·rit>ta'do que nllÓ quer ter o inerwr até 2.1 annot 

pode .• n· sec.'wmf• ucto; ilJLO .é repugn.1nte. arranca·o·da compa"hia. de su&~ãe. ·leva-o ao '•o~· 
OSa. ZAC·\Rus:-A!!!im .d ... vo ser; mas as~cg:Jrn veruo e receb~ eill troca um~ apolice· de 60011' / 

o nobre s .. n"d''' du' Rio' 6rando do :'llorte que nso Uisse eu: essa indem·d~açao promet~ida ·~;p, 
é, e. o ,texto d~ propu141autorisd essa interpt·etnçlio: v e• nü, ou é remuneradora, ou·.aão: ae .á remuaerb 
o m .. nor: é cous11 q :e se· usurrue e não ~aessoa que, ,Jora, vae -~·rovocar um commercio ill-tcf&'l, e no caiG 
n eduque e cujo ~uor mer ... ça uma qrtota ,qunlquP.r contrario é ·um.el!carneo. A este dillema, 18Diaorea. · 
de salario. Nós· nlli, quore•n•Js dt.'Clarar-ltvr.~~,,s 'corno re~pond,.u o nobre preaidenLe d11 coneelho.! 
nascituros, a·ó por·daclRral-us liv'r·es; Lemos obriga Respon eu com ,outro. dilemma, .dizendo·:· • Ou o 
çlo de vrop!)rcinuar-lhe~ um e•l.ado quo ~orrespo•rda ~ervu;o até aos 21· annM·é uma remuOAraçito IUfll• 
A esa:dlberdt•de. que aa lhas off<Jr·· ce: mas on r e- está "Í81-Le. e nenhum razandeiro quererll deafazer-18:40 

· ua proposta alguma disposi<;ilo ·1ue garaQ_t•• ao menor Oho de s!IHS escrava11, ou não é,· e ueete·cuo.er~ 
ed~csçao·e peculio, se um mter.p-rete tãu quuliflcadu. C•Jrt\•ellierite· olr•!recor Hte c; iecurso de en&re.cal o 
como é o nobre senador plllo Riu Grande do Nl)rt~: ;o o gov••rnn. »· Mas 'pó.Je replicsr-se, na minba' opi
aca.ba·de pri)fertr e.~s~~-~ pal•vras quo óu citei? . · nião• irresistivelmr!nle: ou os menorel: que 0:111~~ 

Sr. prt>si•1Pnre. eu tinha a~signal"d.rcouhJ um.1 iro- vt~roo tt~m do reco•ber ~lo em paqueno_n·umero~ 011 
morah,lad•• da ~m•posta, o separar-se de sua ruãe o em gr11nde nuroern; 11e &àn em pequeno· numero. -
menor aos 8annoi para .. f>ntregãl-o -ao go,•ernn. s;;. Ja r11 que e~t, bel,·cel' sem~lbante cscepçiio, eaara• 
or&vi qoJe·n n!)nra pro~ia~nte· do, co·r9ellio r9PJI " '{ando ·o J!riu~iplo da unidade da famllia' ~e a 

- deue·a esta mbha oh~erv··çào; S. Ex. deve ·.C•' h" consdencia do governo é que ·raroll fazendeirosctrO!' 
cerque o·espirito de r~m•lia, a vid:t da· família ,; Ckrào os sArviços do menor pola ap.,Jice, JMII'e- c(ue· 
COfldiçao t'&st'Di.:ial.qu,•nd\) ""' ~r11ta sonaruente 11 abrir tão immoral excepção? Se tem de 1er- nume•' 

'eman~ipAç•o; ·a_ pr•·pos•a outori~a a sepa;açiio •I• · · •osas u entregas ele u.umo•es a" governn, o· caso' 
m~nor aoa 8 annos, sendo entregue·oessa tda•ie llf.• .fiver••~. Uma vez quo o ra~e11dei:o niiO"quefra, por 
governo. ao mesmo t•Jmpo, qu.1. DIJS vend!•s f!.o c~· ·1•10 Jh .. não·raç~trn coot~ o~ Aerv:ços dos menoi'Pa, ~u. 
cravas a q"e s.~ refere a .. propostlt, se proluhe que o r -~·~nheça que os não pó·te cnnter sob sua auton• 
mellor.se separo da mãe, antes dlls 12 arrnosl · . dlfoiP, eJ:flllc;• 11e a l~mhr·•nça quf.t teva.ogovOJrnode 

Os trab.tlll••s do con-elho ·de E~t ·do ind;cav~tm .,ffdrPCt>r a poli ·e~ drl 60•18 por menuros: chegados 
con'lo unico ex,,e,Ji,.nte r,.z •nvel o dei"ar, ~e em p••· a .s oito annus. Na ultima hyp;.nh ... se. porém. per•· 
der· do senllor t:la mãe o na•cituro até ·2t annol'l rJ•• -!'U'll•v•• eu hll rlias, .e. prorg•anto boje: ·o q•te 6 q111 
idade, e vartiam do principio da unidade de r.,. ,, ~rov rnl• vae fazer des~cs m'traor.As t!m ·&IUD•oho, 
mtli11. · , , nurnern? As cnmp•· oh ia"' de a,.rend•~es do ·BTseaal. 
: _O uobr:., pre•ilfente do .con~elho nutori~11~1io 11 se- .fe mariuha e de guerra dem•nd .. m llmllado·nuntero 
par•çio.11ns 8 annllS •lesrospert' esso pdrrCijJIO lua· 'f! m•Jnures. e -dnq,•i a oito annnLO 1uverno que 
dament•l e·se c .n(rad,z. · estiver li Crente do•.ne:zl'ci,nll recl'bttrli um numttro 

, .. :• . c~· &o -~ue o mt~nor é enrregtiEi ao governo, •te menor••s muit•• exce 1erota lis ... necea,.idadtta 
nes"e·cA~o;-mHa,.:~enh•l'l,.s, qu .. g. rdntia ofl:·r~cr> '' 1ns ar•en"~s qun oli~'S·são sati!lreitas:·w·h;ll m~ores 
tratam .. nto do ~rove~·"'? ·p,,..v..,ntur:. is•ü •·m:"araç• :1ue nilo aesceoolem de escravo~, pelo& deav•l•dot 
.qiiP O mP.nOr St j•l eflt!CÜVH'ffielllll ~~ JlllriidÓ do 80;0 •1ol fÍtiOrftl e:,d\) ill&llfiOr ·que 0 IJOVei'OO.' appiJCA I 
.da' f•.milia' esC' li""· .do ldr.domesticn? Nã'>. Que im- ••sse aervi•;o. - · . . · .. , ,.: . . · ... , 
P,~~ta·que, ll!eilor.sPja erotieg•uYII.n E~lll·1o,,ou ~,, .. , t.l qu•) é qu~ o go:v,rno vae.r;rzer dttllla~pn&ft.f 
DO_· .cas:r de venda d" escrava deuo •1e t•co·up \· Prt>tende l!onstituir-~é director rteslllll"hidifidliOS,f 
uhal·a o ,fllbo'1· O facto d•<sll separ!lr .ta iniie .. em urn \III R o govt>rno conh'l•·e pr•r(o•it· .. ~tinte sua inc-pacio
e lJUtro caoti), é'winr•rfl o inesmo 'Pur CIIORHquancia. •Iode ·P •ra adm'n•strllr taes iõ~tt&nições. Nó•··&ellh,. 
o govtirnn qu\l estabeleC"ll como principio q.iu:l. ·,,m e•p•ounen da insumr.iencia dtl •overuu nea&a· ... ~ 
DO c so de· wn•1a da MCrava, 11 sep··· rAção nilo ~,e ria: as fHzendas'nacion'aes qu11 P.i:i!lltem noJUeúhy. 
tivesae. =lug11r ~ ntéll dos 12 armos de idade_ do me e om <ilttru pr••vi,rdas que- lucro dilo ao gnveruo !. ~e·. 
nor, diminuindo o praso de L5, que a lei.d'l 1869 ,.hum. Q••e ulil!·la te h• o govProo tiladn dlla~oolo
tioha elltabeleddo, não podia admiti.' r •1ue, quando ni"s que tHm estabelecido em diversos poutos' :rodaa 
o prop~iotnrio.dn escravo nlln qui:re•se ftc,,r C• m o cahom em. abant1ono. . :. :: ·-
mAnor-aié aos 21 an11os de id .. du, eotre~r11~se o ao11 O nobre prt>sidente do conselho uio aoube o que 
a· annns ao Jl:overno separando-o de sua mãe. ist ,·é fez,· S. Ex~ ~e permittirli-que o dilla, quando adop. 
uma contradicçilo fhgran~~;é querer e nao quere1· a tuu e•sa >~lternnttva; vae l.•nç11r ris costas do governo 
unldatfA dd familia. · trab'lliho~ in.~allluluei~. e tarefa parn a qu:~lelle ni~ 

Se o primeiro p·os~o nas vias da emancipação é Ã sufficionte; ml~, 11lém de tudo iuo o.brira-se :a 
ere.1r o espirrto dA f~>mtlia, re•peiLu o l"r d"mf·~ti- despezas extr·aordina•i•B. · · 
co, estrt'itar 119 !açus de sangue. C• mo é quro o go- Isso, Sr. presidente, pelo que toca 110 menor que 
verno abre espnço oa sua prn;,osta a um expedmnte jli attingtr pus oito a unos, e, a tal respeito, o :gabi· 
que furrda-se na viol.•çàu desse prmcip1o que eJle ·no;te de 7 de Março póde dizer: « Daqui a oito 
propcio reconbece e consagra ? . annos quem governar dê as provillencia:s que· o 
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eáao reclamar. »· Mu cumpre attendor aos reeem· 
nascidos. . . 

O nobre pres:dente.·do ·conselho tem a ingenu 
idade de suppor •. se~bores, que a criação dos recem· 
nascidos corre mte1ramente. por. conta dos pr(lprie 
tarios das escravas. o qne o governo nã•• tem a 
despender com elles quanLia 1dguma: mas S. Es:. 
e1tA perCeUamente enganado: e me·comprometto •le 
noTO a,· qu~ndo entr11r em discussão o art 2°, 
mostrar como a proposta pel'mitte ao proprie\Rrio 
da escrava a entrega dos nascituros ás companhias 
que o governo e'Bt,Jbnlecer; ou ao propdo governo 

O nobre ministro. da ap;ricultura hontem dissf' 
que os proprietarios de escraYos eram obrig.dos a 
criar- os menores, que .ae não ha saocçãn na pro 
posta, que constranja o proprietario a criar e trat •r 
o menor, mantem-se todnvia a ebril{ação·. rt>soi
Tendo-se em acção -de perdas e damnos. Anteri"r 
mente o nobre. presidente do collselho tinha-se 
1ahido da diiDcudade dizendo antes disso: c E' certo 
que a proposta não previne o c :so de escus :r-se o 
proprietarie á criãção do menor, mas, a lei vigente 

- acaut~la a sorte de todos !>S recemnascidos, quaes
quer que sejaPI, que haja mieter soccorro da auto
ridade.• , 

Conforme a demonstração do nobre presi:JentP 
do conselho a propo•ta é m .nca, e confia 8. Ex. 
que a legislação vigente a bem •los orphão~ suppre 
eiSa faUa. Ora, é isso um llr"nde engano ilo nobrE• 
presidente do cons.elho: a le~i~lação vfgente ••b:iga 
o ascenden.te a 11hmentar o descen·lente, o di'So·en 
dente a e 11eendente, e a mesma ob• i~ação impõ,.. 
aos collateraes ontre si por motivüs conhecidos de 
toclos. Peh me~ma legislação, o senh••r era obrig11<JO 
a crear e tratar os fllhos de suas l·~cravlls, que seus 
escr11vos eram. Mas agora que os fil·hos que as es 
crn·as tiverem não. são mais escravos dos proprie
tario~ dellas, cess•1ll a obrig;oção antiga de cri11l-o' 
e trat11l-os des•Je que os t•ropriet.orios nã•l julgarem 
iiB.l J)roveitoso. _ . 

0 SR. VIBCONDB no R10 BRAMCO \presidentedocon-
lllflo} d' um aparte. · · . 

O Sa. ZACA.RIAS :·-0 senhor, que pe'a lei vi~~:ente 
era obrigado a abllientar o filho da escrava, deixa 
paliando a proposta, de ter tal obrigação. ·porque 'o 
menor é umJ cr·eatura es:ttanha ao seu domini", {l 
1ua propriedade. Logo, se a pr"p"sts erêa uma 
aoYa situação, era preciso que providencias conve
aientel·fonem adopta.tás paril os nascitu:os, pori(Ufl 
a lei vigento cala-se em relação ao Cacto novo, im-
preYisto, da proposta. · 

A proposta apenas diz: • O senhor tem obrigação 
de criar e tratar o fllh • da escraYã ... Mas esso~ obri~ 
sação fica s••m desenvolvimento e sem a pr~cisa 
eancção. Nos trabalhos do t:onselho de Estado, pre
Tinill·Se semelhante hy :•otb•·Se, e um artigo se ela· 
borara no sentid-J de dtlflmr as obrigaçõ .. s ·imposta· 
·ao senhor paoa C·iação dos filhos das escravos E 
uma lacuna, lacuna da. proposta que teria d11B.appa· 
recido, se o govern•• houvesse consider.tt:lo mns de
Tidamente a mate :ia, se sou alvo m\o fos o n-glnria 
de declarar·livres os filhos d,•s escravas que nasc:e· 
rem da data da lei em diante sem lbe importar a sua 
IOrte. 

Co:n eft'eito, Ee o !lenbor d~ ederava. niío querendo 
crinrofllllo della, dirig1r-so á a•1toridad~ e lbe di11er: 
a: Não .quero a.proYeitar-me dQS serviços dn menor 
até 21 annos nem da ap .. lice' de eoos. e, pois, en
Lrf'go -vns o r e cem ·il~ scido», que rosposta lhti d.rá 
11 autoridade neste ceso ? Ha de soccorrer-•e do 

· prin·:ipio geral de que 11 c.brigação de f~zer ou wlo. 
fazer resolve-se em perdas e d"mnos' · .. '" 

Prevlll~cer-ae-lla das disposições da l~p1laçlo • 
orphanalogica? . · .: ... 

Assim, Sr. presidente, sa·criOca-se, .Astra11~H 
uma itiéa generosa. A libertação do ventrs, como 
expediente p•ra a·:abar a escnvatura.é preferiYel, 
em meu conceito, aos o'utros alvitres· que·se teem 
exh1bido, com qu11nto a"j• Corça·confessar quO:teem 
sidn ex(Jostos com talento e satier mui notaveis; mal 
á cercaria de difB••nl•J .. :Je!l, quA cumpria· acautelar 
pa~a que um~ phi_liln!ropÍII __ imprevtc!ente~ que I!J 
>allsf ;z com palavras, nao sacnflque a Vlda doa aasc1• 
turos, a sna erlncaçiln e bem estar. · · 

IJe tudo quanto tenho· ditn, Sr. l'.reaideote,·re· 
sult11 que a cxe ·uçilo dest • medida reclama grande• 
meios e uma seria· de provi .encies qne·o governo 
não . pó·1e pOr em pratica •em estar autoriaado a,fa

'Z"r grandes despezas; mas o governo, senbore1, nlo 
•tem re•·urso algum para lazer fase á!f.Cle!!pezas que 
olste ~erviço vve rcch•mnr, o qu" prova que a ma11• 
ria foi trdtada som, a devida reflexão. · 

E aqui. Sr. pre•irlenle, Ciibe ventilar com o nobre 
••residente do con,elho se ·elle póde ·abrir credito 
para (·ssas despez.•s, e nas observaçõ•~s que v:ou fazer 
á S. Ex. com>•rehend~>-se tambem umo respostliJO 
nobre l!enador pelu Pará. · · 

E' C6Ta de duvi•Ja· que as despezas que o goTerno 
bouvesse de fazer com a es:ecu'<ão da lei o mórmente 
pr.ltl'gendo os _rr.c~nrP.s abandonado~. são ~espe. · 
za~ de um servtço mtetramente novo, que nao tem 
verba nJs dn orçament•l: tr•ta sede um !lerviçoa&6 
hoJo oito ~ogitado, que npplirecerá da data da lei,em 
d•ante. Pois ·bem, examinemos. o· art. 14 da lei de 
9 d•• Sekmbrn rle 1862, que o nobre .presidente .to 
conselho pensa não lhe ser c.:~ntrario. . · 
- Dtz o art. -14 ('~nd•J). « O minístro da fazenda 

11ão poder~ ordenar o p~gamento, sob· pen11 de ret
·ponsabilidadtl, de serviç" nlgum, sem que na lei 
•JUe O HotUVBR AUTORISA'DO (autnri~adll O serfiÇO) 
·•stejam consignados os Cund~11 correspondentes, ' 
.des peza. » . . 

O nobre presidente de co.nselho enten i e que esse 
arti:zo não lhe veda abrir credito supplemen&ar, 
visto como t•Jdos 1·9. dias pas~am nas casas de -par
lamento resoluçées de ponsões, qu., são paga1 1em 
que a r .. spectiv., VoJrba de orça rnont' tenha r~cebido 
.• ugmtmto, sPm que se houvo~sem decretado fundos· 
a!'" 11ss.1 deNpoza MJs, soohores, o art. 14. da lei 

dfl 9 de Setembro do 18ó2 não se refere a serviço• 
existentes em que haja lllgum ar.crescimo de. des
peza. H·• no or•;omento uma ve• b,, parc1 pensões; 
l••go, quando o p~rlamento vuh novas pensões, não 
cro•a u:n servi~o, amplia um serviço já existente, e, 
port nto · sancionadas as .n"vas pensões, se a yerba 
do orçamento torne-se deficiente, póde se abrir cre• 
dito supplementar: o art. 14 não o Toda. . 

I 

I 

I 



I 

.I 
11, 

I. 

·-· 

13-. 

Supponha ae. por eseml)lo, urralmgmeÓto no orde. nÔ~o. nio po~s~ ter _ij~o previ,a&e ai. lei~ ~ .. ô taa.a.i. 
nado de uma claeae de empregadas : a Yerba aatiga v•ze!l acontece. Por u:empfo, o lnceadio d• •11••~ 
·aio pod.,ria support~r o augmento de dospeza, m•tr •IP.S•• oc~rrido 'em 1869, foi um acoateci•ea&o ,81:• 
do •ando o seniço noYo, tuia &odo Jogar " aber tra<~rdinHlO q11e deu logar 1 um- credl&o estraordi- · 
tur.a da credito• IUPI•Iementares. que;conformo a lei. narlo, aber&o·pelo mialderlo de ·J6de·J_ullao. ~·que 
cabem quando as quantias Yot•das nas rubrica·•· d"· fazia. p11rte· o .nobre presidente do; coa•llao; .. e gue 
lei do ·orçam~ato nb baatem pua es despezas. a lbe nlc;» P·•dla aer- leYado a mal-por•u,·· aio fera 

.. qqe 11e destinadas. · · ., · · . · · _ poasiYel preYer o facto nem conairnar ao orou-te 
A despoze, porém, .cpm __ o1 ao11citur~ 1 ebaadone• .fnndos para a1 dPapezaa de repar~çio• 411HJ .... ter

doa nio é um servi.;o antigo Pe nllo noY<l e cxtraor~ nar11m 1ndlspensayei1 · Nlo baalll; J:IOrtla&o, .. qu:.o 
dfoari!!_; .logo n nol»ro presidente do conaelho nio servl_ço seja nrs!!n&e.e· es:&raordio•rio, ·para ·•bn,... 
acha no orçamento b.ee para um credUo. . cret.ll&o extraoN1nar1o: énecesnrlo..q"e nl~,pod,, .. 
1 Ne•te.ai~U'!'Pio o nobre senador·pelo P11rá emit· ·ser preTisto o.l~rviço ocm._ aut.oriAcla •;l! .. p~:ao 
tlu uma op1n1ao que, ·apesar do todo" seu, te lento, orçamento. , - . , __ - ' . . . .. , , _ .. . , . 
nio poJera IUIItentar. · Ora _no caso da proposta 6 pr~cl1o que: o. aob" 

1 • · . presidente do conselhs·seja cero parÍ• alo. prever 
O~·· SrLYIIftA liA Mo!"" :-Apoiado. . que o governo, para executar a_· noYa lei e pro&,pl' 
O _Sa. ZAC:Aaru:'~-D•ase S. Ex. • Na le1 do or- os menou!~t;deYa fazer wrendel'delpe:UI •. Sé·:.uao.• 

~ra'eoto. de :n d~ s .. t .. mbro de 18'70 art 2- § ~9 ha. calamidad~, é cdamidade que neee•~iiria:menw .. r~ 
~.ma verba de 120:0001 Pll.fii_J!orcorro• putibcos e !JUlta da proposta e cog~ &aes .. dr.speâl' 4eye baprett• -. 
melbor"m.eoto do <•StHd•nanUarlo. ·Se houver ab.,n· riv.,Jmente conter_ o frOYerno. solicftand,. ·dt' cOI'fq. 
doÍIIJ. em srande ·escela dA n-1~cituro11. _isso será •.el(i~latJYt os meios indl•penlaYeia. ' ·. ; .-~ ; .. · ._ ; 
uma calamidade e co!"o cahr~nd11de _deYe ·•er c.on ·Em ta•:s r.a1os o modo <!!e' prever.a •••~' este 
tem piada r1equella artigo:. abru:-se~bao os cred1t••e ou. na lei do orçarnento, aendo. To&ada. d;po.ta,•e 
que rorelll nece1s11iioa •. • Es~a o~~en11çio :do nnbre ereado o sei'Yiço ~onlisnam-•e fundoa 'pera a·· clN-

'senador pelo Pará carece mteuamente do funda- ·pr>za e Oca ~a&•sleuo o preceuo do., •rt. 14- de'Jel'de 
men&o. ·: : _ . • 1862. 9u ji ·tem. pana~o o·_ortaracil&oi ~oirao'pJ'8• 

Senb~re•, o mae q~e $O~re a populaçao em eo~- seut.emi':Jte .succede (po11 q!le 1 .J~asa~n :a :retoluçlo 
sequenç1a de uma eptdem111 comp!Phendo qu11 IPJR pr!'ro~at1va iffl Ol'Çamento ulumo) e ea11o ·:.111. p~ 
combl&1do.com os ràcurHOI da rubrica do orçamento pr111 le1 que cr~R o serv1ço d6-ee ao roYerae·•u&orf-. 
citado pelo •DObl'f! ~enador. pr.lo Pdrá, e ee· ·.o mal snçã,o p~r". bner !'I meio.s de .C(Ue pre!'f••~ ~, :.. _ , . 
temar 1rande1 d1menF6e1, como .1uccedeu-- em le50 O u1&1mo expediente fo1 o, que .o. aoltre .preafdoa&e 
coma febre amarella e em.lS56 com !I cbol!!ra- do con~elbo edoptou est~ anno. ~ra. releíJo.,·l .-)el 
morbut, o go.verno tem o threito de abnr Crf!dUos ,eob_reelludasdeferro:D•zellaleiau·art.3~(1,.~)' 

. O Sa. StLVBIRA "" MoTTA : - Quert•riO e'JUiparar "li'Jcao RO'erno aut,>nsado 1 deduair doproilacto ilo 
i1s0- 1 um11 epideMia ? f . . . .. emprestimo· con&•ehldo uUím•meilte em · Lo.,-drel .• " 

o Sa. · ZÁeARIAS : - O nobre senndor peló Par6 somma de 20:000:0001 para •• detpezal da.t~ Ira &à 
cOmparou e aseemelhou a d~lpl!lza com •:s nascituro• o •rt. 1• e a fazer qu•esquer · operaçõ"•· ·.de ·cre.IJo 
ablrtdonadoa a que se faz 110r occasião de caln- pare a1 despe~ll de que rratà''O ·arl. :z-·qna.do 18-
midadea pui.f.~l; mu não advertiu, · qufl' 11inda JRm in1umciente1 os f••ndoa coast1naCos aít ltl 41t -
trateado-•e Chi- calamidade• publicu. 01 credito:o orçamento. • · . ··· - . : . _ · , . : '· . 
1upplementerea ex&raordinarios só eão permiítiJoa Era com um ar&is.J aemelbao.te quo o •obN IÍir•· 
,quaado não for posJivel · preter u ser:nço no. orça- sidente do con•eiPJo devia tn feclaade.f ..... pro(tOIIIt 
a~entoenellecontemplararesJI!ctiYa.deapeu. , munloefez ... - .. ·:- .· ... · .... :-:: .. · ., 

A lei de 9 de St>tembro-- •e 1850 ar&. ,, •. §§_a e S é Diz-se: c§ questão_ de. dinheiro;. m_ as n~t_ .Cfl181__ &lo 
termiaan&e. ( . . ) · . · : - · de 4inheiro_ en•ol!e-•, quea&io de r:••~ico das leia. 

c !5 2.•-Qu,ndo as quantias votad111 nas rubricl8 O goyernn qr1er que a proposta- pa·s•e JA,:quer tat• 
. da lei do orçamento não bastarem pard as despeza1 cutal a quan&o antes, ·~abe· que tem éle dnpe•der 
a que são dea&inad11,· e bouYer urgente' nrcess1dade muito dlnbetro e ni.:~ pede 'meloa áa-aa•iru;:e ·Tae 
de aatis(azel 111, nilo est•a<Jo reunido o corpo leri• obte).os· com Yielaqlo das Ida r . · · '~ ;; -;;:.: ·.' 
latlYO.· podefá o goYerno' autoria&l-as, abdndo para De1ta arte o nobre-presidente do· conielbo, tobn 
esee Om créditos supplementares ; sendo. p~n·ém a euja cabt>ÇI recáe a respo01abl1fdade de·feser Nbfr 
aece1sidade da despeza deliberada em conselho de tto11 cofres nacionaes dinheiro para es:ecuçlo •• pro• 
miniatros, o essa autorisada por -dt'creto. · re(tJren- posta, ajunta ao descuido o CfiDltt. 
dado pelo ministro, li c11ja repariiçlo pertencer, e Eu nio sei. senhoril, q111nto o IJOYerno &PrA de 
publicado na folha offi..:ial. · gaetar com o RO'f'O 11erviço; mas tem.,em eu alo pe-

§ S.• Nu mE1smu cimumstanciu e com as me• diria que o nobre presidente do conselho, n• auto· 
m,s formalidlldt:!S f'Oderá o governo abrir creditoa ri~açlo que 11olicituse, marce1se liiDites: diria o 
exiraor!haarios p.ua occurrer n serviços urgentes e meu voto á autodsaçlio. sem limites, "mbora não 
extraordiuarios, não comprehendidos na lei do or· fosse ministerio ele miubl confiança. O que aio 
çamento por nno poderem ser previsto por cl111. » posso tolerar, ~arque as leis não toleram, ê qae o 

Eis, seabores, a regra parn abertura da creditas ;abinote de 7 de Março metta a mi~, no1 cofrn, 
sut~plementares e ex&raordinarios; é nec•es 1do que ct~mu ha de mettor, contra ex~ressa di11po•itio da 
baJa verba insufficiente ou que o serviço, sendo lei, para occorrer ás despe;~:ail éla ex:ecuçao da pro· 

.,\·. 
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DISCURSOS 

PROFERIDOS 

NAS SESSÕES DE 13, 16, e 18 DE SETEMBRO DE 1871 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

BARÃO DE 1VIURITIEM 

ELEMENTO SERVIL 

O Sr. barão de Itturitiba:—Pri-1 
meiramente faltarei pela ordem. Parece-me que de-
pois de ter oferecido á apreciação do senado e dos 
nobres ministros algumas emendas importantes, 
não podem altas deixar de ser tomadas em consi-
deração por S. Exs. 

O Sn. PRESIDENTE:—Devo declarar a V. Ex. que 
dei-lhe a palavra sobre a maioria. 

O SR. BARÃO DE MORRIDA: — Mas eu estou co-
çando pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE—Comece a faltar como quizer, 
mas eu dei-lhe a palavra sobre a maleita. 

O SR. BA3 o DE MORRERA :—Esta questão se me 
afigura de tal ordem, que S. Eu, devem apres 
sar-se a dar sua opinião sobre qttaesquer alterações, 
que se proponham: é o que lhes estou pedindo. 

O SR. PRESIDENTE; — Se cites pedirem 3 palavra. 

O SR. Raro DE MITRITIBA: —Não é licito obrigar 
a um senador a faltar a esta hora. 8, Exs. podem 
fallanodas as vezes que quizerem, e o senador tem 
apenas duas vezes a palavra na segunda diSEISSão. 
V. EX, sabe que ha dias, já em hora muito adian-
tada, fui coagido a faltar hoje o mesmo nos sue 
cede. Não tenho que dizer couscis novas ao senado, 
mas tenho de OXISSE minhas opiniões, o que net 
poderei fazer no tempo limitado que me re,te 
porisso que eu SUppilCati3 a S. Exs. que houves-
sem de dizer alguma cousa âcerca das emendai 
apresentadas. 

O SR. VISCONDE DO Rio BRANCO (presidente do 
;onselho) — V. Ex. ainda não as explicou e já 
mor o juizo do governo. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA : — Vejo bom que não 
ierão impugnadas; hão do ser rejeitadas... 

O SR, VISCONDE DO BID BRANCO (presidente do 
!influi/to): — E devem sor explicadas. 

O SR, BARÃO DE MURITIBA; 	Come já se fez 
na outra cercara; a primeira sério delias apenas foi 
examinada na carnan dos deputados muito perfunc-
toriamente polo nobre ministro da agricultura. En-
tretanto ess-.8 emendas são importantissimas, e sup• 
ponho que O seu systeum é o USICO adoptarei neste 
paia nas circurnstancias presentes. 

Se os nobres ministros da agricultura e da justiça 
não UIVOU" a minha supplica, ao menos queira ()u-
ni a o meu nobre ex-collega do ministerio do 18 de 
Julho. 

O SR, MINISTRO DA MIPIEILTERA : —A respeito das 
emendas V. Ex. mesmo já disse que impugnei-as na 
ninara dos deputados. 

O SII. BARÃO DE MURITIS*: — Parece-me que o 
nobre presidente do conselho não deixará de dar me 
esta prova ao seu cavalheirismo. 

O SR. VISCONDE DO Rio flauto (presidente do 
conselho):-0 esse não é de entleerismo. Quer 
V. Ex que eu SO juizo sobre emendas apresentadas 
hoje, que não estão impressas? 

O Sn. ZACAROSI—Então adiemos até se impri-
mirem. 
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O Sn. VISCONDE DO RIO %armo (presidente do 
corsetho): E' melhor que se discuta e artigo e justiti-
quem-so as emendas. 

O SR. okiPlo »R Mc 	: 	Parece que se quer 
encerrar a OisClissão á toda força, ás pressas e aço-
dadamente hoje; não se quer ouvir a opinião de 
mais itingnetal. 

O Sn. VISCONDE Do Rio BRANCO (presidente do con-
e(ao):— V. Ex. ri que não quer faltar. 

O Sn. DARÃO DE Mira ITISA :—E a prova é que não 
e quer examinar urna Só emenda ; é que, não ha 

't endo numero de deputados para fazer casa, toda-
via a sessão das cornaras legislativas é morogada 
até o dia 23, como ha pouco ouvimos ler; isto pai 
roce -rue inconcebível. 

O SR. PRESIDENTE: —OS Srs. ministros nau peuli- I  
ram a palavra; V. Ex. pode continuar a discutir se 
quiser. 

O SR. Riam» DE MI:Riflai :—Corno es nálunS mi-
nistros nau se dignam fades me a honra ire mien :tis I 

su.uphor que lhes dirigi, eu miem:eroi o restõda 
sessão, Mas não poderei concluir o que tinna 
dizer. 

O SR. pliRSIPENTE:—V, Ex. dá-tiro licença ? Deve 
fazer Unia observaçao. CS 5; s. Senadores, que vêm 
pe rir a palavra á mesa, depois têm dizer á mesa e 
ruão a mini que os risque Declaro po ,onaao ■ pte de 
hoje Cm diante nao dou a palavra senão a quem a 
pedir do seu togar. 	por-vãos). Eu não senti inter- 
vin,to nisso. 

O SR. SiLvElito too al ■ ário:—E' um a luso 

O Sna FiGuEiRã DE MELL0:—Não h abuso, por-
que é um direao. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA: —Não sê deve pedir 
p3la Visei ã'ã escondidas. 

O Sn. »tido DE NI enrima : — Sr. presidente, não 
mereço rio roeu nobre ex collega actual presidente 
do conselho nem ao menos a pequena prova de 
consideração que lhe pedi. 

O SR. VISCONDE Do liso BRANCO (presidente do coe- 
ri/te) 	Oh! sonhou es ! 

O SR. a titio DE N1URITIDa : — Obriga-ruo S. Ex. 
a faltar a esta hora.. 

O SR. VInaiSLE Do RIO BRANCO taresiddlifsco cot.-  
settnn --- 	urna som roaão. V. Ex. não quer faltar 
a esta hora, e quer que eu fatie? 

tl SR. Remias r—OS MinistruS não teme Vezes de 
faltar. 

O Sia asalo na Mulirrisa 	S. Ex. pode faltar 
quantas vises quizer. 

O Sit, viséoNUE DO Rio BRANCo (presidente da cone 
selac):—Ainde falia uma hora e V. Ex não miuá só 
na lHea tem bons Campei-3es. 

O SR. noit) ng NItiter.Da.:—Não quer S. Ex. fazer 
o obsequio ripe eu lhe pedi. torno não quiz tentar O 
prudente {oeloselho do cobre senador pela proVirieta 
da Balda, o Sr. Saraiva,quandir, estranhando O pro- 

cedimento do governo na mamara dos deputados, 
taxis io-o de violento. lhe dizia : (lindo) « Apezar 
de ativer sariur do uri histeria. peço licença para dizer- 

me que não precipito a pa&SaãO111 da lei e deixe ás 
discussões a Maior largueza. Procedendo assim, ha 
de vencer este anuo na cearam dos deputados, o 
isto lhe bastará. Querer precipitar as discussões 
na cantara para ter a lei no corrente auno u  é curte-
metter urna grave ineonveniencia, não é possivel 
que no estado actual de excitação dos espirites tão 
grave medida passe no senado por meio de proso-
gações, e creio que não passará. 

O Sr, Zaeorins —Quer mandar a noticia para lá. 

O Sr. Saraiva :--0 projecto não Ode ser discu-
tido este an no nesta CoSa, sem graves inconvenientes. 
O ministerio, faço lima justiça de crer, tem convic-
ções as mais profundas acerca da bondade das me-
didas propostas, irias o empenho que mostra em 
precipitar a passagem de tuna ri quo requer exame 
longo e calino no sena .0, Ode levar o juiz ter 
.ontio verdadon a a censura já frita por mais de uma 
vez rua cantara dos demitidos pela minero r, quando 
asseverou não ser o Emmen:tio era semelhante as-
inriple O executar de suas premias inspiraçoest! 

Se, orestoonte, qtranda por outra parte, a Em das 
considera Qin s que aná bode lerjeir s por aquele nobre 
senador, se a tio ode á sus peita qua si geral de q ne o mi-
Insterio tivera ordens positivas para fazer passar na 
pr.: sento Sessão esta medida, o procedimento do gover-
no neste sentido não reide deixar de comprometter as 
instituições monarchicas constitucinnaes. Estou con-
venci lo de que eSsa suspeita é mal fundada, mas a 
cita dá força ui maneira porque procede o miuisterE". 

Ainda mais :se a proposta estivesse escoram& 
dos defeitos de inconstitucionalidado que se lhe tem 
arguida Se a demonstração desse o de outros defei-
tos tivesse sido aniquilada pelos argumentos dos 
nobres ministros e dirquelles que defendem a pio-
posta, então poder-se-ia tolerar que tomassem cites 
a treno farol a passar nestas prorogações reiteradas. 
Mas Mio, Sr. presidente; eu mesmo á primeira vez 
que faltei, argui a proposta do inconstitucional, o 
ainda mais a argui de ter tido illegitima iniciahva 
na mimara dos deputados por parte do governo o de, 
sobre esta questão, ter a propria cantara resolvido 
no sentido em que O fez. E' conveniente, é mesmo 
do minha obrigação que nesta 0,:casilt0 eu procuro 
provar que com Direito está proposta está inquinado 
desses aratiSSiniOS delálns. 

Tenho para mim que una é só constitucional 
aquillo que está expressarnente declarado corno tal 
na letiva da constituição. Qu indo queremos conhecer 
se uma questão foi resolvida constitucionalmente, 
precisamos examinar qual é o espirito da constitui- 

: não devemos cingir-nos unicamente á suo dis-
posição litteial. E' esta a doutrina abraçaria pelos 
homens mais eminentes dos paires onde o systema 
constitucional é nina realidade. Na Inglaterra lord 
Broughatn, Russell, llallam e muitos distinctos 
commentadores ria constituição inginza dizem que 
uma cousa pode ser perfeitamente legal, o ser 
todavia inconstitucional. No seu livro intitulado 
A constituição Ingleza, lord Brougham apresenta 
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exemplos dessa. inconstUuciooalidade e ao mesmo não pode~ ser iodift'ere~~es a. que um projecto deata 
tempo dessll leg .. Ji 1ade. Diz elle guo a constituição ordem fósse appr11vado de tropel na·eamna do1 c~e-· 

· i~gleza ': 'nào prohibtu que o· Rei da lnglaierra, por puta dos; •· não p6$1e alguem negar que não é compa~ 
meia de especulações! possa.lidquirir grandes :lhe· civel com o.verdadeiro eapirito da constitufçi~.t, e que 
sour0s, mas. que, se o Rei o ·flzess·e, os mlnistro1 11 este respeito se poderia dizer como divino Me1tre.: . 
deviam ser censurados ·por torem-no consentido; • Eu 'fui martyriJado por ell~s na: ça~ .elos·~ me· 
que um. tal proced~ento do. Rei e do ·.seu gabinete amavam. • . . . . . . . · , ' . · ~ 
seria inconsti'tucional, . . · · · · Orá; já disse que essa inconstUucionlilidade ·da .ca• 
· 'Diz mait que,-se um estatuto do parlamento de- mara dos deputados em relação ao:espirlto da. con• · 
&errninaase q11e os. omciaes do e~ercit":> Jnglez fossem 1titufÇio recabia .tambem so)lre o govorlll.,'!o :porque: ·· 
não nom·eados pelo· llei,· mas escolhid01!,pelos sol~ ma terias. de semelhante ordem n;to podem 1er pro• . · 
dados, essa. lei' seria legal, mas seria inteiramente poataá do poder executivo; é neceasa:í:io. que tenha·m 
inconstitttcional; e. as1im em outros exemplos que a iniciativa ·na camara êlectiva; foi·.pa.r issa. qtie eu 
figura, um dos .quaea é o de que,. se porventurà uma. como mtlmbro do ·miahterio de 16 de.;)'ulho conoor
lei · ingleza determinasse que os j \U"Bdos .fossem es- dei em que e ase minlsterio não. fizeue· au bJe· &ai· 11 .. 
colhidos pelo governo, 011 qtle os juizes do .tribunal sumpto ·.uma :propoala em qüalquer.eentid(). Teallo 
lu premo tossem escolhidos pelo povo, essa .lei seria intima. p1ofunda convscç~o de q~e· esaa ~niciath~a . 
inteiramente c:ontraria ao .ejjpirito da constituição. pertencia á camara elecun, e com· efl't'lto _ella a 

Pois. bem·, senhora~; o qqe su.:cede entre nós? Ãs tomou. em. um projecto. desprezsdo. e abandonado 
questões de grande monta;, as questõeiJ J~ociaes, o r•eio minist.erio actual,_que aubstitu!u por uma pro~ 

. art.. 1'74 da constltuiçlio determitra que sejam aprf'- poata de lavra sua, tornândo aSSim. este. negocio 
sentadas. por uma legisl1c tura e rel!olvidas por QUtra como que proprio achnente "'para· alimentar a vaidáde .. 
diversa; ·a :suppresslo. 011 modiflcaç!o de um direito •te alguns. . · · · . -. 
do poder exec11t~vo não póde ser. em uma l~glslatura Seja isto dito em relação ú inconatituc.fonalfdade 

.mOttfficado. por·qualque: manesra .que seJa; é J.ore;. da proposta pllla incompetencia da cama .. ra. dos 
ciso que a reforma .. &llJ& a presentada em. u 'TIS legia- de pulados . para a pp!'I)Val-a e remettela ao. senado. 
!atura e·que a seguinte. venha fazer. a. modificação, Nc,&e.se bem que eu não di~ro qui? a camua .doa de~ 
depois de se ter a repr·esentação nacional· bilnhado; -putados o não podasse C~tzer leg~tlmer.te; drgo que 
por assim dizer,. na.fonte da eleição, e procurado co- o niio podia fazer constitucionalmente, ·segunilo,o 
nhecer a ve·rdadeira opinião publica. · . espírito ·da constituição. Não é, po1ém, nisaoscSmeale 

Ora, se nos· casos a que me refiro é necessário, ~ que a proposta incorre no· defeito .. de. inconatitu· -.. 
indispensavel,· segundo :a constituição, recorrer a cionat. . . · · . . .. · :: , 
uma. nova camara para'po~er·se e.ffectuar uma· .re-, O seu (lrimeiro artigo estabelece ·que. serão liV~IJ • 
forma de grande·importancsa, como nã.o. ~e. deverá os fllhos de escravas, que nascere~ depois d4 !lati: 
dar tempo sumciente para que estil med1da que. o da lei; .e no § 1• dispõe que esses menoreuerão·obrf· 
nobre presideõte do conselho chamou a maior e 1• gados a servir os senhores· de· suas mies~ até a Idade 
mais .importante de_quantas se teem agitado no par· de :.!I annos completos;. Isto quer dizer que .e &ii:&'. o 
lamento e fóra do parlament(l, desde. a nossa ·iode- nome de escravos aos m~nores para. Cazel·os real~ 
pendencia poliLica, possa Sflr votada 'l Co':Do pó_de e lia mente escravouté a idade do 21 annos; ma1 oloé:a .. l 
1er votada em dous mezes .? Como: poder1a a .camara,. onde eu acho iacons&itucionalidade; ~ déletlbr.o•a no 
onde foi ;·proposta, sem se . ter banhado· na·· Conto a z~eguinte: o direito de alforriar o veatre, II!JUndo a 
q11e me referi, dar uma solução sobre tal qrJes&ão ? phrase adoptada, provém da illegitimidlldé (ao&e-ee 
E', ·portanto, Sr. presidente, da maior eyidencfp, nu· bem) da e·cravidão; c não pcSde, dizem~· ler he· ··
meu.modo de pensar, quo .a-camara, em q11e se-pro- roditaria esta condição ·para aqueHes ·que. nu. · 

.põe,objecto desta ordem,· nlo é -a, competente para cem de·. mãe o•crava.;. ne1am que .. seJa.em .. conae- · 
resolveJ.o, principalmente em temp" tão limitado e quencia do dire!to de deuproprJação que_. um~~·· 
curto~ como esse .que decorre~a da apresentação da melhante mudança de estado 1e faça.naa crianças.a 
proposta na comara.doa deputados até a sua .''llppro- nascer. . . . . · 
.va_ção na mesma cunara. . . . ·. Pois. bem, aceito para t~rgumeotaçlo a priDiell'a · 
: . E ainda sobreleva qua a c •mara actual ilos depu- proposição, isto ó, que as crianças naacidaa·dA Yell• 
.tadoa ba oito niezes se havia pronunciado em sentido tre escravo são livres em consequencia da illegiti
manifestamente · contrario áquelle, 11m que actual~ midade da escravidão. Se ellas são liTres pur lt!<te 
mente se pronunciou. (Não apoiado•.) . motivo, segue-se que sii.o iguaes a todos os qlie nas-
. PorQue seria?. Deixo ao senado a resposta. cem do ventre livre sem dift'erença_a1~ru~pa. Haa o 

O certo é, senhores, q11e aepois quesubiuao corpo que estabelece o projecto! Estabelece por ventura. 
legislativo a proposta, de que se trata ainJa os mem- o mesmo direito para os que nascem de ventre livre. 
broa da camara dos dapul.ados n.iio. tiveram tempo como para os que IJascerem de ventre escravo? 
do entender-se com os seus constttumtes. Ha pouco Não, de maneira n.,uhuma. · · 
tempo na camara dós lords o duque de A1gyle cen- Os menores nascidos de ventre livre regem-se 
surava. o governo em uma quebtão de muho ·menos pelà Ordenação do hv. 1• tit. 88; eates mesmos me
importancia, de quasi nenhuma á 'Vista desta. per que nores não põdem pela Qrdenançi!l li v. 4.• tiL. 28, se 
sujeitara essà .. assumpto ao conhecimento da camara bem me recordo, ser obrigados a residir com pessoa · 
d1>s communs, sem que tivessem sido cons11ltados os certa· e determinada. O que se determina a respei&o 
eleitot·eli. Os amigos, pois, da CO;Dstituição do Brasil dos outros é esse mesmo direito da Ordenação li v. 1• 

e 
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tit. 88'l Não; é um direito diverso; as ob~igações que 
·se lbe iinpoem não ~ão as me~mas que se 1mpo~m. aos 
menores nascidos de ventre llVre Ora. a cunstltUlçlw 
diz cla1·ament.e que a .lei é igUal pt~l'<l tod(ls, Q!IE>r 
proteja. quer. castigue ; mas a proposta detormuw 
que a lei não seja igual para aquelles que nast:erem 

.d11 ventre escravo: quer qué haja um direito difJ'e
reuto. ·Como ne~rar se a violação flagrante da co"!
stituiçlio pelo estabeleci!J!en~o de Ul,ll semelhante .dl· 
reito? A Ordenação· pelo hv. 1° t1t. 88 determma 
que os menores nascidos de ventre livre seja_m da 
dos a jornal'por meio de uma convenção. 

rico tiver muitas escravas que nlo sel'am feçundaf!. 
·esse não soffrerá 11bsolutamente. sem" hante !mpos1· 
ção, estando aliás em optimas circumstanc1as, .de· 
maneira que o imposto vHe ser enorme~ente preJU• 
dicial ao pobre e niio pes:ná sobre o nco: . 

Sr. pro~idente, esttl proJeetoé·sobretudo JDadmissl-
vcl, porque· é uma propol!ta:fallaz, e~ganadora; não 
attribuo más intenções aos nobres mimstros e ao au~or 
da proposta, mas na verdade esta p1·o_posta só tende 
a engu.nar o publico. De que se trata? Qual o pretexto 
que se dá para isso? · · 

Que se quer a emancipação gradual e progressiva . 
pois bem, a proposta, em vez de· obter semelhante 
ftm, obtem o ftm ultir;no, _!ligamos asaim; obtem:e~. 
pouco tempo a emanctpaçao s1multanea • .A ·experJen
cia em todos os paizes em que semelhante systema 
tem sido abraçado, mostra que nenhum_'cbcgou a 
realisal·o ·completamente, que em poucos anoos 
viu se •.•.• 

0 Sn. FIGllEIRA DE MBLLO :-Se não forem criados 
por alguem gratuitamente até sete annos. 

O Rn. BARÃo DB MunJTIB~:-Não posso ouvir os 
ap~rtes do .nobre ~e~ador, para responder-lhe •. 

A urdenação, d1z1a eu, monda dar a salar1o os 
menores nas.;idos de ventre livre: a proposta nlo 
manda dar a salario os menores n11scidos do ventre 
escravo ; manda-os pôr á diPposição completa <!_os 
senhores das mães· e aDs a~sociações do a1·t. 2.0 e 
nisto mesmo consiste a desigualdade do direito, 
quando as cand1ções são iguaes, quando são !ines 
qns, como slo livres outros, o nascido de ventre 
escravo, como o nascido de ventre livre, se por 
v .. nturn se fizer dimanar o direito de assim o 
determinar da illegltil!lidade do estado de escra
Vitlli.o. 
· Por mais que reflicl!t, não me yarece respondível 

a observação, que a ~abo de fazflr. 
So porém se disser (o que aliils negam) que a li

berdade do nascituro é uma consequencia ao direito 
de desap•·opriação, ne~te caso ainda a medida é. 
inconstitucíon~l. porque não se pótle fazer desapro
priação algnrna sem indemnis11ção prévia, segundo 
o dísp .. sto na constituição: vós daes tambem a in
demnisação,. mas não a daes prévia; daes essa in· 
demnisação só quando o mennr attingir a idade de 
oito anno•; o senhor não é indemnisado prévia mente 
da perda que lhe foi causada. · . 

Portanto, IJUer por um, quer por outro principio, 
a inconstituctonabdade da disposição me parece fóra 
de duvida. 

Como a hora está adiantada, não insistirei na 
bella demonstração feita pelo nobre senador {'Ola 
Babia acerca da falta de direlto que ba em obngar 
os senhores dos escr.wos a alimentar os filhos das 
fllhas das escravas. Sómente Corei em addição uma 
observação, e vem n ser que, se se determma est• 
obri~taÇáil como um imposto sobre aquelles senhores 
11 cujo serviço estão osftlh~s das suas escravas, neste 
caso ainda este imposto é inconstitucional e inad
missível, porque é completamente desigulll e vexll
torio; pócle recahir fatalmente sobre o pobre, c não 
é difficil para o rico. ' 
. Supponha-se uma escrava que tenha uma filha 

.obrigada a serviços até a idade de 21 nonos : se esta 
filha na idade da puberdade começar a ter tllhos até 
a época em que deve deix~r o serviço, isto é, cinco 
fllhos; como póde·sc cx1gír sem indemnisação que 
todas estas crianços sejam alimentadas pela mis!;'ra

. vel, que apenas tem o serviço, e só o serviço dessa 
mulher ? Agora o caso op posto : se 11m proprietario 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (pres&deRltl tJo 
conselho):-E' o contrario. · 

O Sn. BARÃO DE MuRÍTtBA:-••• efrectuor a abo~ 
liç~o ou .emancipa~ão .simultane~ C<!mo, por!anto, 
á vista desta exper1enc1a· se quer llludu o pubhco ... 

O Sn. VISCONDE JÍo RIIJ BRANCO (presi,.eftts do 
conselho):-As resistencias.é que teem tr..1zido iss~. 

O Sn. BARÃO DB MunJTIBA:-.;. dizendo que se 
deseja uma abolição gradual 't 

O nobre senador ptlõPará, que ba dias se fez ou
vir sobre este artigo, declarou que em muito pouco 
tempo a emancipação simultanea teria Jogar. O 

obre presidente do conselho no seu illustrado votó 
proferido no conselho de Est!ldo reconheceu que 
assim devia acontecer c o re.:onheceu bem, porque 
o reconheceu com a experienéia. A proposta, por
tanto, contem . uma mentira, promettendo aquillo 
que não póde realisar, isto é, a abolição gradual; 
porque ella ha de ser a causa proXIma' de, em 
muito poucó tempo ·propor-se a libertação simut
tane~: a da proposta não satisfaz de certo á pro
pagand.t, quer interna, quer ell\rangeira. 

E ainda a proposta 8 mais fallaz, quando promette 
os serviços dos menores ftlholi das escrnas, os quaes 
não póde por mBneira nenbr.ma assegurar aos pro
prietarios dellas. Não póde assegurar isso, porque a 
experiencia tambem tem mostradQ que os liberto• 
dessa natureza não persistem em casa dos senhores 
de suos mães; c se o regimen a. qua altas devem 
estar sujeitos não póde ser it~teiramtinte igual ao 
dos escravos, não ha meio de os reter para que os 
seus serviços sejam aproveitados, mórmonte quando 
nenbum interesse teemem prest·tr semelhantes-ser
vi.;oe, pois que não recebem a mínima quota do tra
balho de pl·Uco menos de 13 annos, que tllem obri
gação de prestar para indemnisar os senhores das 
ttespezas que fizeram com a sua criação. 

Bellamen&e o marquez de Olinda, homem cuja 
experiencia niio ba quem não reconheça, declarava 
que isso era in.leiramente negatorio; e , senhores, 
cada um de nós está vendo qne não é poasivel ter 
uma policia tão numerosa, tão vigilante, que poesa 
estar em tod.:s O:s fazendas para colher e fazer tra-
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balh'ar aquelles desses monorés que a isso se não O Sr. barllo de Hurltlb&·!....;Daa 
quizofem prestar. A consequenci& será .que os pro;. meus res~eitosos agradecimentos ao nobre miniatro 
prios patroAs os abandonarão, pJrque as despt>zas da @gricultura por rne ter hoje proporcionado alguns 
que te em de fazer com a coptura e processos no- !JIOmontos para dar breves respostas ••••. 
cessarias para que eiles voltem ao1 estabelecimentos o Sa. lfll'fiSTRO 04 A.GRJCVLTURA :-Não ldbfa qae 
e s_e sujeitem. ao ,tr.Ualbo, niio são compensadas v. ·Ex. queria pedir a palavra, 
pelos serviços que cf9pois poderão prestar de má 
vontade, e constrangidameote. · O Sa. BARÃo na MuRrTIBA :-.. , ao nobre ~resi-

lsto. salta aos olhos dd todos: e tenho aqui, dente. do conselho, que hontem teve a bondade de 
Sr. prt'lsidente, além disso o testemunho da Jav.;u1·a referir-se ás·emendas que otrerec! á consideração do 
da minha provincia, que posso dizer que se incerra ssnado. · 
neste sensato opusculo, que' de lá me foi mandado. 0 Sn. vrscoNoB 00 liro RRA!'fão ~.,e11ilente do ~1) ... 
·~~~: - ~ --• Os libertos não continuarão a lavrar os cam. trlho): -0 que está em discussã.s o art. 2•. . 
po11. E' um dos males da escravidão o aviltamento O &n. BARÃO DB MuRITIBA: As emendas dizem 
do trabalho, e a· experieocia da todos os. dias no~ respeito a toda· a proposta do ~roverno, hn&o as que · 
estA mostrando q•1e aquellesdos escravos gue obtem em primeiro.Jogar o.trereci como as outru, pua as 
por qualquer titulo a liberdade, nãC' conrinuJm nos quaes, se não fossem approvadu as primeiras, ro-

. trabalhos que lhes lembram todos os dias o a todas guei ao seiíado que tivesse de prestar sua allefll1ãO: 
as horas seu antigo estado.... · é portanto muito conforme ao regimento e 11 orifem . 

Os ftlbos das mulheres esc.ravas, ingenuos em que me occupe por alp;uns momentos com as retlo· 
virtude desta lei, serão .sedu7.idos do poder do;; se- xões do nobr,J ministro que versuam sobre·as mes• 

· nbores de suas mães, mesmo !>Dr seus vizinhos, masemendas. . . 
·Companheiros e emulas de trabalho, ainda que · O nobre ministro arguiu·me de vacillação por ter 
menos dínheirosos .•. A ambição fará a propostl', 0 mandado á mesa duas serias de emendas; disse 
desejo de Jiber·tar-se e a reducção do·praso estabele- S. E:r. que eu niio estava seguro na opinião que 
cido pelo § 3• do art. 4• pronunciará a aceitação. , devi11 seguiq entretanto, o senaJo nbe que~ ·apre· 

. . Ainda se expressa, em outros trechos, mais ter~ ·se~tan.Jo·_as,. decla~ei muito posltiYamente que pre-
. d b 1 lena a pr1meua seno; mas qu~ se o sen.tdo pen· 

mmantemonte ace:ca 11 ímpossi i idade do 11provei- sassa dtversamente, eu lhe ped1a que lançasse su~s 
- &amento dos serviços pelos pdrõos dos menores; não vist&e para a segunda seria, que se aproximaova.mais 

os lerei porque a hora vae muito adiaotad11. a algumns disposições da propostJ. Onde estA, pois,~ 
Sr. pt·esilleute. cu deixarei o mais que tenho de a vacillatiio de que me accusou o honrado presi-

tratar para sómeote chamar a attençao do seaado dente do conselho! · 
· soLre as emendas que man•léi á mes.,, e peço-a Transigia· com a propostl até certo ponto n:~ 2• 
muito encarecidamonte. Nilo as Cuudamentare1 nesta serio di{ emendas; na 1• concorjava·apeoas com uma 
occasião pelo motivo• q1:e já dei, do 03lar a Jiora a das idéas da mesma proposta, isto é, com o fundo 
tludar:. vou, poré'D, fazer um requerimento para •le emancipação, eleval!o, Jlorém, ao (IOnto de tornar 
que o-senado o tome na consideração, que merecer; eft'ectivo esse beneficio. Na 2• ser1e consignava a 
e é que as emendas com a p.rop,Jsta seJa·m remeui- verJade da libertsção da maneir11 porque a proposta 
d1s á commissão especial ou mf'smo á i Ilustrada. a havia concebido, menos a· fallacb e simulação, <lo 
commissão de legislação para emittir seu oarecer· · que e lia se resonte. De facto contêm essas emenda• 
motivado de conformidade com o regimento: Como . importantíssima tr11nsac_çiio com .a idéa da prop·:~sta. 
tia ainda uma 3• discussão talv<Jz·entã.'o diga o m~is I Não ha, pois, vacillação âa mlnhl pnle na a'Prf.lsen
que rile cumpria t>xpender Acerca da propria pro· ttação das emendas a que me refiro:. em um caso mi-

' posta. 1 nha opinião ·roi po~itiva, decidida; no outro conàti-
E~ lÍrov.l'Vel que o m'e'q,. requerimento· não seja , tuiu mera tr~n~acçllo. . . 

attendJdo, porquê esrli provado ,1uo 0 ministerio não O n?bre ml.nJstro entendeu «J';le achando eu a pro· 
quer que se liquide esta mataria, admittindo-se poeta J_nco~l,!i,lltucaona! não pod1a apresentar .emen· 
qualquer emenda, aindli que Sl'ja· da maior pa·oce. •las. Nao.seJ·onde esra a forç~ de1ta argum_entaçAo. 
dencia. 0 que elle quer e que p•sse 11 proposta Era poss1vel que o I!O!JIIdO na.o pens~sso.do r_uesm~ 
vinda da crmara dos d;:lputados tal qual nlli foi modo que eu .a respmto ~a .luco~stJtuciJnah!Mde .•.. 
approvada·, embora não haja um só <l()s illustros esta_va eu,, pois, no meu direito, t10ba mesmo o~ra~ 
senado1es, que teem falia do sobre a ma teria, que gaçao do pr?p~r emendas que pod~ssem ser aceitas 
niio reconheça ser e lia defectiva em muitas das suas. por 9Ueil! nao Julgasse a proposr~ ~o cursa- ~aquelle 
disposições. defeito. Entrota!lto, o ho!Jrado m.loistro atlrlbUJU·me 

palavr11s quo nao profen, e sobre ellas fez alguns 
O 811. PI\ESIDENTE: -V. Ex:. quer mandar 1·e- reparos. 

querimonto á mesa? S. Ex. entendeu ter eu enunciado que o assnmpto 

O S11. DARÃ'> DB Mui\JTIBA: - V. Ex. permittirá 
que mande amanhã, se me parecer que convém 
fazei o. 

actual só podia sei' tomado em consideração pela 
maneira determinnda no art. 174 da constituição, 
isto é, por meio de uma roform11. Eu niio proferi 
semolhilnlos p~lavras : o que eu disso foi quo achan
do· se em maior razão este assumpto, que aquelles. a. 

.-)~ ... "" .. 
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'iUe se refere o nt. 114, deveria haver CO?JO naquol
les 8 necossaria paus1, o tempo necessar1o para que 
os representantes do nação so inteirassem do modo 
de pensar dos seus c wstituintos; servi-me até da ex· 
.px·essão que era preciso que os deputados se ba.nua~· 
sem na fonte da eleição, isto é, qwl ollos se msp~ · 
rassem na verdadeirn· opinião public~. a quul so~a 
o·thermometro por onde se deviam guiar em matano 
tão traru;cendente como a daquellas 8 que se rl'fere 
o art. 174. _ · 

Mas S. Ex., evitando entre outr,1s a qu0stao con
stitucional, que eu havia aventado, deixou sem res
posta um· argumento, que me parece de valor, a 
saber: da desigualdade perante a lo i dos. lllhos nas 
cidos de escrava, qu.e pela proposta sã~ Ingenttos, " 
os outros não nasc1dos de escravas. D1sse eu que. a 
proposta era inconstitucional desde qu·~ estP.bel~cJa 
um regimon para os livres nascidos d_o escravas, 
qne, segundo a proposta, se reputam xngenuos, e 
outro diverso para os que 11iiO nascem de escravas. 
Entretanto, nem uma palavra, nem um le\'e rep_aro 
foz o nobre presidente do conselho sobre esta ObJOC· 
cão que me parece de alguma proceder-.cia. . 
; Tomando as emendas que effer~ci, c nobre. pr~s1 
dente do conselho declarou inacell.1vel a p111me~' 
tierie, o systema do resgate por meio do fundo dtl 
emancipação: primE>iro, porque não eN bast~nte 
emancipador, c depois porque era u'!uilo ema.nclpa
dor. Disse que esse systcma era mu1to emanctp~d.or 
qunndo dadarou ( está no discurso do nobro mmLs
tro) que se tirava aos lavradores annnalmen~e cerca 
de 10,000 escravos, o que causava necessannm~ntll 
prejuízo aos respectivos trabalhos da lavoura .. DlôSe 
mais que o systema uiio ora bastante em!•nctpador 
quando declar-ou que depois de 20 annos apenas es· 
t~riam emancipados 200,000 indivíduos, sem se 
lembrar que dos 200,000 de que tratou o honrado 
ministro, (levh accreseentar oa libertos por m~uu
n•is.sões voluntarins, manumissões forçadas e os 
descendentes de todas as libertadas. 

Se os comprehendesse, acharia que esse s~~temu 
é, uão só eman ipndor, como mais e100ancJpador 
do que o da proposta do governo; P.Chana mats que 
elle inclue l•m si mesmo a liberd~de do ve~tre sem 
os perigos ~que se t !m arguido, sem os per1gns que 
Fe tem argutdo á proposta 'do governo; po1:q~e, 
lollge de querer· meia liberdade e meia escrav1dao, 
pelo contrario, faria nerfoitamente livres em um 
anoo Ctlrca de 10,000 mdividuos em flrnilias, que 
poderiam ser convenientemente collocadas com pro
veito seu e do paiz. 

Por est.a forma certo não se.desfalcarill a lnvoura 
do grando numero de bn ços, porque n ~ora.lidnde 
dos indivíduos assim l'mancipados garant1a at~ c~ rio 
ponto o seu serviço nn~ fl\zendas,. ern que ex1st1am 
até o din em que se tinham emancipar1o. Com raras 
excepcões isso devin acontecer. Accresce quo nom 
todos Ôs emnnClpauos c.da anuo serie.m capazes dt;~ 
trabalho; pelo contra no, a prnposta elo governo fara 
apenas a oman<:ipação <!e 1,000 indivíduos em cud~ 
anno, em condições semelhantes ~s daquollos outros 
se ~.~orvontura f"rom adoptadas pelo governo as _pro
videncias que são indicadas nu~ emendas qu•) llve a 
honra de olferecer. 

O nobre presidente do conselho entendeu tambem 
quQ as emendas deviam ser limin~ormente desp~eza
clas; porque crearn imp<?stos, e o ~enado não t~m .o 
direito de iniciar; convido a S. Ex .. a que me tndl· 
que o lognr em que se cream novos 1mvost_os nessas 
emendas. Os de aue tratam t-Xistem hoJe, sao apenas 
ampliados a outrõs contribuintes. . 

O SR. VISCONDE ·Dei RIO· BRANCO (presideute do con
selho): - Ah I 

O Sn. BAnÃo DR 1\luniTIBA~-Os impostos de im
portação, por exemplo, ~ão do:sviados do .or_çamento 
pan a nova despeza, não ~ isso creação de tmpos.to. 
O imposto sobro os escravos existe e so f•z extenstvo 
aponas nos escravos de fóra das povoaçõe~, at..s da 
lavoura. 

T11l extensão po1le ser propo~ta no senado. e p~r 
isso foi comprehendida nas ~mondas que í•íferecl. 
Mos mo quanto â segunda seria de emenil~s. o im · 
posto sobro as su•:cessões está crendo; exJst'l com 
outro nome. Nã'o ha, pois, creação de imp_osto, nem 
nas emendas do Sr. Perdigão Malheiro, que, adoptei, 
nem no outro projecto_ que é ~odo _da mi Ilha lav!a, e 
constitue uma transacçno, replto atnda, com as 1déas 
da proposta. com a difftlrença de ser meno~ dissimu
lado, mais verdadeiro, o mais emancipador do que· 

11 propusta do governo. 
Admirou-se muito o nobre presidente do conse

lho que nos omend:.s a que me referi em segundo· 
locrar, tivesse estabelecido que os filhos das fi lhes 
de"' mulber 11scrava libet·t~das pelo projecto, nasçam 
ingenuos. Disse elle que se eu achava inr.onstitu· 
cional que os primeiros sejam ingenuo~, feria tambem 
11 contituiç~o attribuindo esta_ ~u_nd1ção ao~ fUhoa 
da escrava hbertada com a ccndu;no de sernço tf)m
porario. Ora, o nobre minhtro me perdoará dizer
lhe que h~ da sua parto um equivoco proveniente de 
n!ío considerar o que está adoptado como doutlána 
corrente. S. Ex. é lente de direito administr11tivr.i e 
de o~onomia politica na e~Ml~ Co.lnt~o 1.: póde_IÍ;s 
vezes não ter bem preser;te o dw:nto c1v1l. Se o tl
vesso, não podia desconhecor que o filho de escrava 
libert11da in t••mpus, nasce livro. . 

0 SI\. VISCONDE DO RIO lll\ANCO (presidet~te do 
conselho): -Conheço o que V. Ex. que L· dizer ; é 
muito currente. 

O Sn. BARÃO DE MuRtTIBA :-Se é muito corrente 
que os filhos ~a ~ulher stat•l.-libtra nascem ·~ng~
nuos, não dev1a ~. Ex accusnr-!De de ~on.tradlt_ono 
por .ter consignado ULnil do~tn.n~ de d1re1to, nao a 
CODSJderando oppOSll\ â COnSllllliÇaO. 

O Sa. VISCONDE no R1o BL\ANCO (presidente do 
cornelhn): -F<•i p·or issu que catranhei ns contnt
dições de V. Ex. 

0 Sn. B.\1\ÃO DE MUIIITIBA ~-0 que entendo SOr 
inconstitucional é dar diL·eitos politicas, que ao 
liberto não cabem. aos filhos da mulher escrava, sem 
aquella condicão do stat" l,b,rn. Rntendeu mais o 
uobre ministro que nilo m·arn adoptaveis as emendas 
a que mo tenho referido, porque. a lfo,·riando-se um 
grant!o numero do escravos por meio do fundo de 
emüncipnção, o preço delles necessariarnente cres
ccna ; concluiu que 11 quantia du fundo de emanei-

.-
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pação niio libertaria igual .numero de escravos, !tf~s 
não atteudeu S. Ex. que, ruttrchando sempre a Jdea 
da libert:.ção e da emancipação, o trabalho escravo se 
irá desacreditando, e ct>nseguintemente bem longe de 
crescer ~ preço dos escravos, h~ de ta h·ez dmlin~i!, 
e com a lntroduccão de braços hvres, esse preço nao 
pó de cheg11r ao· ponto que S. Ex; figurou. Depois é 
Isso uma eventualidade, qu3 nem por isso.retardaria 
muito a .mareha dil. emancipação; em vez de 10,000 
por anno como a verba da em anda comporta, pode· 
riam ser 11ómente neste tempo libertados 9,000. 

Ainda·assim o projecto avançaria ':lluito mais d_o 
que a proposta do govemo, e seru mesmo maJs 

Fazem ·se pua os· nascidos de escrava estsbele~
mentos de expostos, á custa do goy-erno : aos nasci
dos de mães livrell niio se ttá a mesma protecção- I 
Como, portlnto; niio achar inconstitucional um pro" 
jec~o que decreta .semelhante injustiç11, que esta-
belece uma ta) violação da igualdade, regra que 
parece uma das mais s"gradas da conlltítuição? 

O nobre ministro não quiz occupar-se com essa 
objecção;. apenas o honrado magistrado que escreveu .. 
um or~sculo, a que aiuda S«Ora se referiu o nobre 
senador pela Bahin, deu-me nessa occasiio 11111 
aparte, a que eu não -pude logo respónder, porque 
não o ouvi bom. Aguardo a occasião opportuna, 
quando tiver couhecimento das palavras proferidas 
pelo honrado senadora quem me reOro para dar-lhe a 
.conveniente resposta. Creio que posso dizer que e.lle é 
o autor desse opusculo, porque me parece que ainda 

economico, . 
Tenha aqui um artigo do Sr. Christiano Ottoni 

inserto no /Jiari" do Rio e no Jor11.al d' Commercio, 
em que jsso vem provado JlOr calculúS scientificos 
que não toem sido contestados; não o .leio agora ao 
senado, mesmo porque estou fall11ndo nos bancos. 
Apenas me honram com a sua presenç11 quatro nobres 
senadores,'11.os quae;~ não preciso repetir o que disse 
aquelle illustrado cavi•lhoiro. Os nubrt•s senadores 
hão de ter seguramente lido o seu trabalho. Elle 
provou que no anuo d~ 1000, m1ds ou menos, a des
peza que teremos de fazer pela proposta será muito 
maior do que a queiJa que se faria creando-se um 
robusto fundo de emaocip <cão, além de evitar im· 

·meusas dificuldades .que · teem sido expostas pela 
imprensa, c mais particularmente no>ta casa, so
bretudo porque a propostJ é anlipathica, mal re.;-e
bida, e está desmoralisada, pois aquelles mesmos 

· que por ella votam notam lhe d~foitos eswnciaes. 
Não póde por cansequeocia ter uma execução satis· 
factoria. 

. O Sn. VISCONDE no R1o BRANCO (presidente do con. 
•elho) : - D~smoralisada com 28 votos do senado I 

O SR. BARÃo DE MuaJTIBA: - Eu dissP, Sr. pre· 
sidente, e repito, que ·a proposta tinha o defeito de 

· íncons.titucionaJidade quando regulava o regimen 
dos seus ingenuos por certo modo, ao passo que os 
outros ·livres não eram sujeitos ao mesmo re-
eimen. • 

ha ,pouco o confessou. -
O Sn. Z.tCARtAs·-Apoiado. 
O Sn. BARÃo os 1\fur..ITIBA:-Eu tinha·que dizer 

mais algumas palavras a respeito do art. 2", porém 
a hora adiantada em que fallo não consente q:ue me 
oçcupe do mesmo artigo: e, portanto,. como te!JhO 
a1ud1 a palavra uma vez, di :penso-me de fatig•r 
mais a attenção do.s nobres senadores, que me nze
ram a honra de ouvir. 
, O Sr.; VISCONDE oo Rrl) BRANCO (preside1!te do 
·..;onselho):-Qs collegas de V. Ex., em opposiçioá 
proposta, retiraram-se. 

O SI•. barão de ~l'urltlbo:-Sr. 
presidente, um general francez, membro da cauiara 
dos deputados, começava sempre os seus dis~ursos 
attr1buindo á falta de liberdade da imprensa todos 
os males e incommodos daquelle paiz. Imitando 
atuelle representante da França, peço Jicen~ áo 
senado para tambem começar o que tenho a dizer, 
recordando-lhe as du1s questões que submetti á aàa 
consideração sobre esta proposta,. a sa tler : 1• que 
ella estA eivada do 'vicio capital de inconstituciona
lidade; 2• que alguns de Ecus ortigt.'S estão tambem 
iucursos no mesmo defeito. A nenhuma deetaa 
quostõos os honrados ministros que teem faiJado se 
diga~& vm dar a menor resposta. Apenas o nobre pre-

Com dleito. 11Í•1da mesmo rntre os da prnr-osta, o 
regímen é d.lferente, sc·gund.J 11s pessoas ,, quem 
servem : o que serve ao se11hor de su~ mãe tem u·o 
regímen de corta ordem, os que servem ás 8ssocia· 
ções toem outro·regimen dilferente, e o que serve atl 
Estado tem regímen ainda diverso, de mnneirn que 
os indivíduos que dcwiam estar dobaixo.da mesma 
lei siio regidos por disposições muito dilf0rcntes, 
quando 11 constituição declH•1 que a lei é igual par11 
todos, quer protej~. quer castigue. E' protecçilo qLJ·" 
so lhes quer dar? . 

sidente do c nselho fez allusiio muito Jlerfunctcria.a 
uma -dellas. . · 

Pois seja a lei igual para lodos, dô protecção 
igual .úquellos que svrvorn nos senhores, como aos 
que sorvem ás associucõ?s, como aos que scr\·em ao 
Estado. • 

Entro os libsrtndos pela proposta, que siío, se 
gundo e!JJ, ingenuos, e os que nascem de ventre 
liv1 e, a diiTer .. nça da ltl~isln~:ão é notabilissima, de 
maneira quo a lei não ó igual par" este e para 
aquPlles; dó. maiq protocçli.o aos nascidos do 
escrava, do quo aos nnscidos de pessoas livres. 

Em quanto, pois, S. Exs. se não prestarem a dis-, 
cutir esta materia, começarei sempre os meus dis
cursos I·epctindo a c.:msura, como o deputado Zraa
cez record:ava á respectiva camara a falta de liber· 
dado da imprensa. · . . 

O nobre presidente do conselho, fa:r.endo à allusão 
li quo me r<,feri. commetleu uma inoxnctidão, que 
ues~a-occasi~o devo ractific~r; oUl'ibuiu-me a pr~
pOSIÇD.O de Jnlaar nllOí'll.!ltlria a re.forma da cons&l· 
tuiçito C esL1I no scurso do honrado presidente dodi 
conselho) nos tonuus do ;trt. 174, para que n cllmara 
d~s d~p.utados pode~StJ resolver sobre a questão. 
Na o fo1 Isto o quo eu disso; eu niio düse que sel'ia 
preciso seguir C) ritual do ar!. 174 para qu•J se .po
desso trat•~ desta. materin naquella cnmara.. O 
que eu d1sse fo1 que, segundo o espírito da 

·' 
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constituiçii.o, mataria de semelhante importancia, 
como a de que se trata, não podia ser de cho
fra, ·em uma só sessão proposta, discutida e ap
provada em uma .e outra camara ; que era preciso 
que a eamaru dos deputados que havia proposto nãu 
fosse a mesma que tomasse afinal d;;Jiberação a 
respeito. Enténdia eu e all~:guei que a questão era 
de tanta magnitude, que excedia mesmo em impor· 
taucia a qua I quer outra ; que o art. 174 da consti
tuição não consentia que fosse proposta, disautida e 
approvada senão nos termos a IIi consignados; por 
consequeocia, que por mais forte razão era pr<?ciso 
que o espaço de tempo que esto artigo exigia para 
:lleliberar sobre taes assumptos se désse no caso de 
.que, se trata. · 
. , Esta mataria com atreito, Sr. presidente, é de tanta 

. importancia, é de tanta magnitude, que apezar da 
violencia com que nos Estados do Sul da Amarica 
do Norte ••• 

O SR. PRESIDENTE: - Devo lembrar ao nobre se
nador que não se :trata desta questão. 

.O SR. BA.RÃO DE 1.\fuRJTIBA.: -Entro na mataria; 
é questão que diz resrreito a todos os artigos. Pois 
quando, um projecto estã inquinado do vicio de in
constitucional, não póde esta arguição ser produzida 
cm todos os artigos? · 

O Sa. PRESIDENTE:- Quando se. discutia o art. 1 o 
era o logar proprio; estamos na discussão do art. 2o. 

O SR. BARÃ.o DE MutuTJBA: - V. Ex dê licença 
que eu conclua duas palavras. - . 

Uizia que esta mataria é do tão grande impor
tancin. que nos.,l!!stados Un!dos da Amedca, a pesar 
da ,abolição feita por .meio das 111mas, foi pt·eciso 
que. tres quartas partes dos Estados approvassem a 

-deliberação }:ara . que fosse escripto o preceito na 
constituição. federal. A.re~peito da segunda questão 

·ConstHuctonal, esta tem inteira applicação ao arUgo 
. que se discute como vou mostrar. Eu disse que a 
·pro.posta. era inconstitucional, porque fazia reger por 
diverso direito ••• 

O Sn. PRESIDENTE :-A razão de ordem vae se alon~ 
· sando. _ . i 
··O SR. BA.RAO DE MuRJTIBA. :-V. Ex. vae vllr como 
está isso no artigo. V. Ex. qu9r mo traçar um cir"'
culo para que cu nelle haj~ de fazer lS meus racio
cínios. 

O S11.. PRESIDENTE: - Faça o favor de ler o regi-
'.Dento. · 

O SR. BA.RÃO DE MuniTJB 1: - V. Ex. verá como a 
questão está striclamente ligada ao art. 2o. 

O SR. PRESIDEll'rE :-Nilo verei, mas hei de ouvir; 
0 SR. BARÃ.O DE l\] URITIB,\: - Ha do vêr com os 

olhos d'alma. Eu dizi:t que o. projecto assim como o 
art. 2° que se discuto fuz que os filhos de escravas 
q~e fi_cam por ello livres n~o se regulem na sua 

. m1nor1dade pelo mo~mo dtre1to porque são regula
dos os IJ!ais individuc;s liv_res da mesma. idade; que 
essa desigualdade, O>Sa tnfferença de due;to uiln , e 
póde admittir pela noss~ constituição. Esta ditre
rença vem aggravada no artigo de que se lrH ta neste 
momento, porque autorisa-sl• o governo a dispOr dos 

L 

servicos desses indivíduos a favor .das sociede~4es 
philantropicas .que o projecto P.ermitte, applicando~~e 
ás mesmas sociedades os serviços desses menores, o 
que não é admissivel em relação aos que não são 
Ulhos de escravos, Repito: ha neste caso uma eles· 
igualdade desses indivíduos perante a lei, quando 
11 constituição determina que a lei seja icual para 
todos. . 

Pelo nosso· direito actual o juiz de orphãos é in· 
cumbido de dar a. salario es munores pobres; ·por 
osta disposição do art. -2° não é ao juiz de orphãos 
que incumbe essa tarefa, e sim ao governo, que se 
fdZ o instruménto desta nova eso1ravidão. J•.' isto que· 
entendo que a assembléa 1erol não .póde determi
nar, porque isso fpre evidentemente ao parágrapbo 
do art. 179 a que já me referi • 
- Agora V. Ex ba de vêr que eu tinha razão quando 

disse que o meu racirJcinio era dirigido em .relação 
ao art. 2°, como acabo . do demonstrar. Esse artigo 
não podia dispô r, como dispõe, que o governo tenha 
autoridade para sujeit ·r a essas socied~des philan
tr.opicas os menores· de que se trata. ·E• evidente 
que eu me restringia ll mate ri&, do artigo. · 

Sr. p1·esidente3, um3 questão se su.scitou. a respeito 
deste artigo, na qual.peço,licença para tomar parte: 
é quanto ao denominado abandono dos menores. ,O 
nobre senador pela Bahia discutiu a questão com a 
proflciencia costumada, mostrando que o senbor 
tinha o direito de abandonar o menor, se porventura 
profeti.l esse abandono ao recebimento dos 6008 ou 
no aproveitamento dos serviços até os 21 annos. 
Esta prGposição do nobre seAador é essencialmen.te 
verdadeit·a o não póde ser destruída pelas conside• 
rações feitas pelo nobre autor do opusculo. que foi 
publicado e ref!arti~~ no stmadp, com a d!3nominação 
de Commentauo cntlCo ao proJecto de le1, e·a·que eu 
chamei commentnriu apologetico da proposta. Veja
mos quaes. são as razões que deu o nobre commen
tndnr para affirmnr que a obrigação que os senhores 
teem de ériar os fllhrs de suas escravas uão lhes 
póde sPr dispensada; que devem ser coagidos os 
patronos ou senhores " cumprirem· essa obrigação, 
emquanto os meninos não Inteirarem a idade de 
ojto nonos. . 

Eis aqui o que diz o nobre 'magistrado ar-ologista 
do projecto e .sau granja enthusiasta, como declarou 
ha dias nesta casa. Depois de tomar coutas a um 
certo Salviano, di;t o nobre comwentador. • • -

O Sa. FIGUEIRA DR MELL'l :-E continúo, -

O SR. B.\RÃO DE MuntTIBA. (lendo): -u:Se ha. tal 
dever da parte do senhor da mulher escrav« para 
com o seu filho, segue se que este tem o direito de 
sor. tratadc por aquelle, e que, se elle f.:~ltar ao seu 
dever, as autoridades toem competencia para o con. 
sLranger a cumpril-o. » · 

Quando escreveu o nobre magistrado estas pala • 
vras csquecou-se de que as obrig"ções podem ser 
puras. como elle flgurn que é a actual, mas {IOdem 
ser lambem morlles ou condicionaes. A ohr1gação 
moral. como expiica qua I quer dos autores do direito 
que andam por todas as mãoF, existo quando se pro
malte uma cousa para um fim determinado que·se 

• 
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ba. dfl cumprir di! futuro. Ora Y~tjllme• o que dfz o 
arlilfo . 0 ar & I~§ .• 'rlo:E o ~f'lfiiÍrtíe. (lefl· •.o.) 

• « 01 1h&••l maiour· I IJ"d' 110 • m ,:orf._,r • Ir III 11/IU 

. O SR. s.us.Io ali McaJTIBA!.,..Ifa•- o no.bre ·Nnador 
8Rt15 retir11d.0 ÍIO SÍf8nCfO, Q nlO quer MOS&r8J'.I.J'81'r0 
. m qUP eu laboro. · . · . · ·. · : · 

tor.i·lll•le dn~ 118rih .. rr·& ·f·· Sllll" 11111>!~, "" qUMI" te•ã" 
a.obrhcaçlu ~c l:•ial···lft,'rat.•l-us ali> li i •ade de ,,j, 
bD•·ul CtiDfll .. tos .. § ·2- Ch··ttBD•Iu "fl!ho •la t311t·rav" 
a e1t11 Idade, os s"'uhores de su .. 8 mA6s tera · ,. 
opçao. . • · · 

.\ n11h•iãu qut~ .&•.·nho su11&eo"do á &•nlo msfs ver• 
J d .. íra ·qu nto _é re!'" que. qUIIII~·· .se dfileu&fa ••~ 
•11ateria no r .. nH·lno dt< Es•ado, mo~uem h.ouve que 
ueu! '·11•• d,..,,.o,Ju. •IJVPrHo; &·•dos dedararam que a 
. ·i'<~mP~"" fios •erv1çus era o ftm da l)brigaçio, que •e 
111e . im .. uriha,.de t:ri:tr o mer•Of; e por consequéocfà. 
u•na o•·l'igação evidE!nt;·mente modal Lei~m-se .os· 
·ttrel'eres, prindpllhi,.;nte -o do nobre relalor da 

QoAHJ é a obdgaç~n, portanto, dr11 sPnh<~re!l ., 
_cr·illr; I!· p· r·a qull1 ~lira ter o( ção. ou d" r··C"b • 
6110Squ~ondr·t1Vf'r • id.id ... rle "ÍIOMDDOs,nu 1111rÍiapru 
veuar.o8 s• us ~e~:viçns a&f\ 21 nnroo8. Ora i~to é,. 
qu .. se chama em d•r"''" obrig .. çlo moral, ei(••Rd•· 
a razãn q1a11 acima e~:puz. · · · 

Cr•m.o 18 res~rlvt>ní aa ot»rig .. çõPs moraes 1 RPsnl
Tem-se, po ventura, por l'••ncçl·• .do mai{Jstredo? 
Não; reaolvPm le p'llo :irnpltune~to ou nlo ·ím ,Je 
mento •lo modo. Se o mndo reahsn se. aquelle que 
conuahíu a· obrigaçiío tem dirt>ho "o pro,.~:~rtld·•• 
88 oin se realisa, p•·.rde o prom•·lt•dn. Era, port11ntu 
de simples intuição para. m~tll:istra •o. lilo versarto 
em d1reitu como o nnbre autor da apolngia r1. · 
prnpOIIta, que e~ta cundiçao erll moral e por COD•8. 
quenr.1a nã·• 1•odia '' ma.ristratlo obri.rar au aPu rum 
primento, pois q e dia se rf'BOIV,. porn o sf'nh .. 
pew n6rJ implemento do modo'; isto é. se ,.IJ 
aband•111a . o m•·nwo aot .. s dm• oit·• ann. s. nã•• Cem 
dirt<itO 11011 60VS, n"m I' OS serviçris; '~~im fica · cono
pletamente res· lvrda a queslâ•l. C·•nst>guina..ment .. 
estil fi,.rn .. rto o direito r!e_que o ·se .. bor, suj• irarJd .. -s 

_a e!tll. suluçan, tern d~reito. pPrfeito e plenu ,p11ra 
repttd.Ja~: o m mnr 11otes •los 0110 11nnoQ complflto" 

O nobrfl au&Qr do C· mmAntario lin 'dA p••r1uar ·•u .. 

•:nmmi11sllo uhimam,.nte a Ui raomeada para. ~;rsanl· 
s .• r o projert , e ver-se-ha que aempre àe con,il!ei'Ou 
e~sa obr1gnçao -t1os t .. rmos P.m que a tenbo coiJo .. 
cado. E c .. m efleun, ••nt.la que elJes nio tirépem 
rn~n.restado esta (opinião, baa&ava recoohei:erem •• 
d1flel'Pntes ell•f'Cies de obrigações, para verem llJ18 . 
1t do are. 1• não podia ser qualificada por mode, 
diverso. . .. . . · 

- Estou com rccein de tratar de oatra questao muf&o 
8Aibelh110te, de bllSIIInt,.afUnidade COm esta;, jlaf8C8• 
rlle, porém, que S. E1. oão CODP8Dtiriaí' visto fJUe 
Pllll roi av..entada DO 1• artigo. . . . . . 

AlJiim que- dffilt" da occupar~rne com eJla, porque 
pelo <f" .. ji suec>-(eu v .. jo CftUI V. Ec. repetir! que 

-otstarei f~ra da or·lem ~ t~m occasJao malsoppor
ttJrJft eu $·v"r a p11l~tvra, pr,.curareol f111z~r algumu 
consider·•çõ '8 a er.:a da indemmsação aos propde
tarios de Pacravos; l!i questão " que a Iludi. · · · 

O art. 2• parece-me singularmente defeituoso 
á ·Prca du a~sociaçôes a que elle se refere Pareria
rne quP 11ào 'era liJ á cri•ção dos met.ores, ·que o 
rtr$igu dovt>ria att•·ndt~r, mas ainda á" s~oa educ .. ção, 
prin~ipal•118Dte-li pr. fts•idDII e religi•·l•· ~· prio• 
i pai necessi•1ade da lavoura l!i que h .. j .. índiYiduos 

llabiliti•dos para nella se emprelf••rem; a1 auocia
ções, poi>•, if~~<ed -m aer. earahelecidHI com o Om, 
nau ~>ó d" crl~tr o~ m.,nores. porém de ap••lical 01 ' 
.... s &··~·bttlhos do r:ampo, ~anilo-lhes a _educ•ção : 
profissional C· nveJrJante. Nao provid .nCia· .,.. este 

· Jbe diiJit •1ue p·rf'ce •·Bt.•r em errn Eu "s~im o 1 en•o 
&ant~ m· i,. Jlorqutt ~~~ .. J•Óie o ]f'g•,Jaolnr"' pô•· ot:r~' 
I'IIÇio 1 qu.-lquf'r Cidadão, se e~ta obrigação se nàr· 
d"riva d .. alg11ma rloa qu.•tro nrhz,.n~ or.,in·•rias: d· 
cont•atí! tlU qrr··tli cuntrato, do d_,.licto óu qutt.·i d·· · 
l«!to Nao ha n~>niÍuma d,.s·.Rs ""lif"'~'~ neste r.oso: "· 
P••is, n~·· JiÓ •e " ;ellisllld r !mpôr umn ••brrg:ç,. 
J'Uf8 f• ~<1m J!'S: 8':11" oab•• Juti,.DIU,I!'flPIIZ 11 trhrig••· 
çin •JUt>.pudl" •mpô• pur umtt f"S 8Citl· dA corot. aro: 
isko é, l•rurn .. •teu uma C• · U•ll para qutl" !l• otiur t<d .• · 
c .~110 11 m•:n••r: 61108 ou os 11e• viçns d•J mesrM 
IJifoooOr !lté. 0~ 21 IIORIIH, par11 q•re O 8t'Oh0r 'ti<'I<I'HI'. 
oh• ig:odo a miorl•o. N11o pr·di" 11' 11 ém C• .mo b .,., 
diss" o nobre sen ·dor p,.(, B h ia Essa obri:.c~rção· 
seria inju.aa, P••r•JU<J" &flnb•·• da "sr.rav" nau &fim ,. 
d•·Yer dt1 criar à ,:.~trt•nhn•, comn t>~tr·•nho é o fllh 

.·e•pt>i•o o a_rtil(f>: 'antreaa &udn.hO.IIzitr d 1 Bill)• .. 
'ÍII\'Õ s, li 81111 V•LQIHde. nUIOrisarido-as 8 al1117ar 08 · 

!l••rv·Jçn~ do~ weuorPs, .o que qu•'r ,jz,.r. s••j .. fi,.D t&;. 
.q li verda•leira escravidãu. pnque é o· CHratn rb&ico 

da ,.~cr.rvll quH a lei derl•ra li•re Flf'a, .1•ort. n 1,; 
J'Am 881PDt •tlO IJIIM O~ Sl'llbnréll •lltS PHCfiiVõo8 c 11j 11 • 
1Jihua naso.:em hvrtts, lttt>M o d1re1to' de o~.aban 
donar... · · 

O Sn. F'JGl"àiu DB \tsr.r. • :-Não ap••iado. 
0 SR •. 11\nin DR \'I UNI IIII ': ...;., , .antr>R de rn<'eho 

rnm o~ 0008, ou dtt o.,tarew pdos s .. rviçõs acé a 0 ,. 
21 1101101 . 

. o SR. FJGUIUM DB Mnr.o:-Não apoiado. 

O ~R. BARÃ•l DE MuRJTIB ,::_Peça o nobre aenador 
A potldVta H COIIVPOÇot rue do COf.llJ'ario. 

O SR •. FtGU.BlU »• Ah:r.r.o:-Está bem livre disto. 

J 

oJ t A"rvidao a Ctrtt81aÇitoo .. lfe lerV.IÇnll IZ'IIIUhus .. 
N .. m sei me-m••·COID•l o arri"o pódil IIJ•I•car e•la 

••spreS•Iu de •~<f'PVIÇOS grl 'UÍto••, qu r ridO o:lelermiaa 
l!•e '"" associ .. ções est.•b ·lec;am um peculio 1'"1'11 ..,, 

oonrrPRU" ao rn .. nor, I goo qua fJudar u servic;o que 
JJ.. '""' dt! ,.,""'"r. E•Ha l(r~ttuidade pelo meoo.l c§ 

um11 orr111u d111te u.u "'"'" nn••rosa .• , . · 
(r arUifll uan "rovid· neía sobre 1im ca110 q11• po

,,.fl!i ser fr· qnA••Ia; esses m•·nor-·8 do nub,ea• na 
"1ad·• !J .. 14 11 .6·anno~ "e eS,.PS menores eatreifUAs · 
ás ~tSIIOCiao,õ"s se caa..rern na~sa ••1ade, a quem, 11:. 
··~rà" pe• ttiiiCI'D·lll se 111 serviços? SPI(u••do i- 0,"118 
f .. gis'açán. os me~oores oue. se cnsam Ocam po"1 i110 
..e~m" m.oiot·Ps, J:l••dern dis,.ôr de ~u s pel'oas e 

henA: _ tl"rguntu: fir:arão e~s··s--m .. n, r81, are1111r de • 
•~tlsadns, Mtslri•·los .á eser .. v•dio -impuscll 11elo arti110- · 
ln Jlroj,.•·•o? Serao ... bngados a servir -'' aoa 

<li annos 1 
Outra qu.esli•l : os 

ubd~ados a p.eatar 
filho!' das escrÍvas, quA são 
118n'1Ços . aos seohore11 deatas, 

;-)-·~:-.•. · . .. 



-lO-

teem direito pelo art. lo de remir os serviço!! qu~> 
ainda tenh•m de prPstar; neste art. 2° 0110 se di o 
mesmo direito aos mt>n •res eotre111ues ás ·811Sor.ia
ções ; não teem o diroit•.> de remir S<lus serviços 
como aquellos ·que os prestam aos senhor11s de suus 
~~' . -

mos. As caaas de- expostos não existf:m em quasl 
IJ'Ille alguma; a nesar . de per ·e~~e 1110 i! os fleveres 
•aS camnrh's IIIU<IÍCipiles, Df"nhorma ·OU rni.Jito· pOUCaS 

11 teem cumprido -A~ que exls(,.m, ·são p11ra tlln di· 
rninuto ""rn"r" de i•ulivi U••s. que segnram••nt•• não 
P"•l.erão ac 1tar neo.hurn d•oll_mennl'es. d .. que trata o 
"""l'":to. AH assucJat,:oes não se f • m •rão, salvo s.e 
fos-em largamente subven<:ittnadas pelo Estado. 86 
t••S><<· mane1r;; poder-s~:~ ·hia organi•ar •. ma ou outra 
I essas· sociedade~;· mas. se ·o governo está di~po,sto 

:~ subveucioooal-a!-, então me. parece .m~tis couve· 

O Sa. VISC01'fnE no Rro BRANCO (preqidente do 
eon!elho) :-Quem Ines tirou es&e direito? 

O Sa. B-talo DE MuatTIBA :-V. Ex. f.tça-me '' 
~avor de mostrar. · · • .. 

O Sa .. VIBCONDB DO 1\lo BR.t.NCO cPrcsidento de; con 
adho) :-EstA na•proposta. 

o Sa. Jl.\ll.lo DB MUlllTIBA. ··-O que a lei amr mi• 
de-um, neg~ do outro. 

O Sa. FIGllBII\.t. nB MBLLO :-Onde ha a mesmit 
razão, ha a mesma disposição. 

O Sa. BARÃO oa MuaJTJBA.: ..,. Um inr.onvan;ent• 
grave, no meu mod.o: de entender. já foi irulicado 
quando. se tratou dn l• art. e reproduzido no artil{o 
de que se trata: é o de se11arar a mãe do~ filhos. 0• 
menores que forem tirados do poder de'seus senho
res o entregues a essas aomal1ades ••U á>~ casa" d· 
expostos, ficam separados de suas miies: cor.segi•in
te~e~te destróe-se o espirita de Cnmtlia, que era ,, 
pnnc1pal dever, que aos autores do pi'OJecto curopl'in 

·aeoroçoar e manter. O que parec1à convemente nes· 
te caso, era que as mães desses menores tirado" 
do podar de seus sPnbores, nas ·~asos desi~nados 
J)elo § 6• d!' ~rt. 1•, fossem libertad:os, para que P" 
dessem re111d1r com 01 filhos, depo1s de entregues ~ 
essas sociedades ; melhor expediente serin qne o• 
fll~os, sendo libertadas suas mães. Cos~em por ell11s 
cr1ad~~ e postos no mesma pé de igual'fa·le de tod·• 
os mais menores. ·~uidundo dalles os juizes de or
p~aos, serun•lo_a_Jeg~~l:.ção ~ommnm. o ltrtigo. pu 
rem, nãe tJ~;ternnn" l'to/ e aparta a mãe dos Olhns 
só pelo mán tr~t•·mt>ruo que esseR meuort:s possMr• 
ter d••s senhoro3S de suas mAes. 

Sr. presido~nte, o nobre senador pela provinci11 
de Goy ·7. fe~ vêr os IJIWitos perigos da instituição 
d1111 ~s•OC·~<ÇO~s; Alio mo~trou q•Je. c;Uas poderiulll 
cunyertHr-.. e em assoei çõt>s d·~ e~ •• ecula•;ão, · dandl) 
o tn~te esp ... ct :cu lo do~ a! ugueis dos menortls, corl·ll 
ha puue • o 1as ren•tas dos Pscr~vos. isto é, pur 
grand··s mas•a~. ~om todo o c01tejo de imm•>rali
da•1e qn .. r.ustum11 h·•Yer 

ni,.,rote 'que tenha estubelt>r.imAnlo .. prof:rios para 
e•IU•·açilo dí·S menores, o•tJmO· n11 fr'rançll ria Su1s1a, 
,,,. i\1 gel ia, por exemplo; buja es&ubelecimell&os de 
t'ducaçlio agdcola. , . • 

W nora"el o que foi instituído n" Argeli•• p_elos ir· 
•nàoos tropi•t11s; est11., scola tr,.m prosperado e. forne
c•d•J homens industriosos p11rá -a lavoura; e lia é de 
men"!es_ ~e o gov<'rno._ par11 que pos•a.m exist1r as 
ass ctaçoes, tf'm roec .. ·~Sltlllde ··e subv••ncioual-as, 
eootão melhor é que applique 118 subvtonçô••s a essas 
institu•çÕt>s a que me refAri MIIB nods é que po
,f ... rá eocon r-r ns meios ne•·essarios ? .• (;rei·· que o 
1(1)V6r;IO otCtt!~lrnPnt • niíu I'SIIÍ n·•m serfl ~>UtOII'I&HdO 
iHt" despeza al~~:"m" n~>s~e Sf!ntid••, e qu", portanto. 
o aoti:(O na·• passa •IA uma· djqpos•çãn eaeriota em 
i•al'lel. e qu·• nãu ha de ter re:olid~t•1e alguma. 

O C a ll<teido Sr. marquez de Olinfla., q•111ndo s~> tra
tou d· sta mntf'ria no cons~>lho de E~tad(,, J•roferiu 
urna .opiniilo igu11l a e~ ta : t~>mbAro ell•• não acredi
tavd q .• e semt-lhantes 'ilssoqÍIIÇÕe• po·1e11sem te.r lo
:(ar, nem roe•rnO q •8 fl governo t•VASSe US meiOS 
necess11rius p•·ra po ·er lr·var a eff··•t" estllbelecimlln
tos para criação e educação dns menores. 

E' n'ltavel !l maneira porque o prnjo>cto fiO art. 2.o 
.s·~ pronuncia ar.o•rca do tratament•l dos- mo-nore•: 
•Hna y,.z incumbA ás ass,.ciaçõ"R de ~ria I. os e tra
t.al os. outras vez•·s ino•urr•be ao J;{overno de tratai-os 

·e S·l••cal- ·s. Ora, S8t •s phrast.'s dlvars~t&' exprim11·ão o 
rne~mo _Pensamento. ou terá o gov.,rnu m~<iB ,.fguma 
ot>r1gaçao do que aq .. ellas qu11 teem as a.suci<IÇÕ•·s? 
E•t m•o ""; O commantariu ap .. lugettc•• do uuore 
senador pela provincl" do C urá .oau me.dtlu luz a 
-'lspeito deste pont•• : niio m11 •·xplicuu _o que o•ra 
em um ca o a erlucnção e u qutJ er··- t>m outr .. c11s0 o 
tratartoentu S. Ex. ngura m .. faria ho .. ra se qui1.t1sse 
··~clarecer e~t • m;,_ter!a. par .. q u .. fl.~ uemus 11a b• ndo 
" que o pr· Jer.to dispo••. · 

. Cum dfeito; a nilo ~er com int•1ito1 de especular, 
eomo t11Ce1a o nntore ~Afllldor pela· província d' 
G·•y~<Z, lle!thur,n~· d11s ll!!SOo~ill•;õe~ ;oóde r>nc o negar
se ·1118 nb•liPÇO•·s que lhe ,fto irnpusta~ Palo 11•·t. 2•; 
ist•• é fó,· .. •1 .. •uv1ol11 A experiHDCta tJSt;l roosl.r·ano·o 
qu .. ,..o" ·rtiffi··ut.t ·dA se crenm entre nós as insti
tui. Õfl• d.., cur~da<le, e qu onto custam e.l~s a aug-

O Sa. VISC6l>IDE oo Rto Bn.t.NCO (presidente do 
cons•·lho) : -"'a 3• dbcussão. . ' 

muutar-lle, . 

O Sn ~\e.t.nus :-Ap'liado. 
. (\SI\ B.\Rio DK \<IURITIBA :-Seu~ redit.os para sa 

t•_sf11_1er 1111 ubnga.;ões de ,eus compromi•sns são tão 
dlffii·•ULo~, que nilo pu•lf-m f111er fn··e "'Uit•s vezt·s 
á.s suos •leR_pezas .. P Jr to •as as vart ... as cosas de c;,
rldade estao ~ethndo soccorros ao Estndo, para quil 
possam ter VIda precaría, admittinLI.o alg;iinS enft:r· 

O ~n. Z"c"nus: -V. Ex. vae arrr.njando &udo 
para " 3• d•s•:ussito. · 

o s~. BAR_Ão DE Mui\ITJBA.: - EsAa insthuiçiio de 
educ~çau ••gncol,.. necesstt .. de humHns não MÓ muito 
rn•,rali_sados, porém que ~ej11m pt·.,flssioonaes n11 ~~-~te
que vao eolSirJhr e, sobretudo, que sejRm wuuo 
habituudos á pr11tica "gJ'ICola, paru qu .. e-sas escol•s 
posSRID ~lar bons oe_sultHdos Or.o, uude é qUt> tamos· 
''o BI'IIHI e•s"s lfldiVHUOI! para •Hrigirern taes estd
be.e•:im··Hto-? O governo avr~sen~uu esta pr<•po~ta 
lnupmadarnento•; 11 •d_a, ab~ulutllm nle na•ill se J.orH
rJttrou hté agora; nao lemos CtJito e~t· olos· algu'ls 
sob r.- es•a mut_erl"; ,n bf'U estudo na de, neces!:laria
mente, coo~uwu mrutos annos •.. 
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O Sa. FIGUEIRA DE 
para is~o. 

MBLLO : - Teem oito anno~ hiio de fazfllr ao11 senhort's das mies doi. menol'f.ll, 
pop caus11 destes, hlo a e repro,du:r:1 r- 118 a &lrdo " mo· 
mento. Assoei çófls a1a~m·• se f. rm~ràu pr.,Dtpta• 
roe,rte para d•·struir a intlu.,ncia loc~rl qc•e ,,o,. \"t-D•· 
t••ra ·tenb .• m al~tuns do11 prr•J•rlehri s. O me10 é 
f11cil : allegar re h10 que se hã•• de fazer grandes 
cu usai', grandes obras de. CHrldade. · sem ro.Ja >ia ·e 
,.,, outrotlm muita"! vezes senso aggredir ua adver• 

O Sa B~Rl•í DB \fuatTIB~: - • : entrPt.rnto eu 
mutto ,.u. co IA!fb!JO , .. ,.á uecessí a •e de asylo•, ca"11 
de tl.IJIOSLOII e de outr· ... s JlrC!IVJd>~n•liu semelbanttl,., 
p•ra que se faca~ effecnva a execut;io 1Sa le•: em 
tempo não mui distante surgirA ll nMessidade Ut' 

. faz-;r a e.tucnção gerdl dos mt~nores .. 
l!:stuu faii·•Udo no Cllso de que'•a le1 possa ter exa

cuc;ào, ~ob.e o qu•' &enhu mur-hss.duvidas, porque Já 
o diss•· um~ vez: esta lei provr·ca a solução uu a 
vinda da emaodpaçiio similltanea: é nunha inteírn 
convíl'ção, que em m~os d·· 8 ou lO nnn.rs a eman-

-cip;,çilo do projecto SP trsn•formará naquella l'!e ·q .... 
f~tllo. Mas, 8" e~td ]l'i se t>Xe ·ut •r, comu vod•Jrá o 
gover:no acudir s t das as ·re_clnmações que e lia faz 
DiiiCI'r sobr.~> a tJdUr:llçào e trnt•me•Jto r os ti lhos das 
escrano? Não tenho a menor fé de '{Ue isto acon 
teça ; o qUtl sin1o é que o governo nao tenh:• sidu 
assás fr11nco para decl"rar o q• e realmente quer; 
sinlo que di11a ser a sua u·.tim11 palnv·a, a q11e não 
pó· •e ser senao· a primeira, e essa cerc.ada de perigos 
enormes. . 

sarios e !'ereeguil·!JB. · . · 
. Este ~rtigo é . úma confissão. (~>i&. peJo governo, 

•1H sua Jmpl;tencia para exe~ular ,. hll: ·nao rendo 
instituições de r:aridat1e. nã1• , ..... tu caaaa de f.IXPOII· 
tos, não tendo estabele,.imeuros "'ffrlcol-os J.trepara· 
dos para ·receberem os•"" menor· 1. len•b •.·U 118 
des•e t•nte dl:l razão, q•. e póde (urmar se,maS.qu si>gu
r.rmente nilo re•li •ará os seus Intuitos; e,- 8J.Y V••z de 
preparar _os e&tabelecimeotos oecPssarios pua crãaçio 
e educaçao dos menores, recorre a essas IIIISOCJIIÇões 
que aliás não teem probabilidade algum11 d"' re JIO• 
derem f'rgaoisar. Sr. presideo&e, tPnbo expos&o" meu 
(ra ~o juizo 'lcr;rca da ma teria deste artiBO. A minha 

·,_,rinciplll argum•·~ttação co11tra elle-versa sobre a ·io
·•onstit.u innaJid11de que lhe descubro; il&o é, de 11r
lllitl' se hm direrto parti··ular para os menore1, que 
levem ser entregue· a essas associações, e não eu-. 

trarem elles na regra geral do direito commum. fi· 
cando sujeitos c•·mo os outres menores á juriJdicção 
dos ju1zes de orphãos. · 

Supposto eu entenda que essas associações · se 
nao lião de formar, todavia não deseio'Jva v•r·consi«
rrado na lei um principi!> que me parece repugnante 
"om o nosso system:t constitucional. · 

Dando como oossh:el, quê es.ta lei se execute sem 
funestllS cous~equencias, eu eeten.Jo que o 10rtigo des 
fróe o tntoue11se que os se,rhores podem ter em crr;;r 
os m~>uor"s até oitu anuas. para reeAberem os 60011 
que lhes' são P• omettidus, ou para utiHsarem-se dos 
serYiÇos até os 21 ,anuos. Oestróe esse interesse. por
que dá .lls· ~ •• cieoJsdes a f-•culd11rle de p"rs .. guir e•-m 
processos erími DlltiS e outros o~ ~a tronos dus msno
res, afim d .. serem tiradvs do poder delles. E istó 
Pilo póde deixar de desanimar 11quel!es, CUJOS escra
vos-tiverem fl•b•.•s, rr•iduziudo se, portllo&o, o facto. 
que o SEIU intc•J'6>9e etranquillidade lbes 8o:t•nselbam, 
de abarrdon~rt~m os ti lhos de suas escravas antes dos 
oito annos 

Em temp_lls di1Bcultosos, nas localid.1des cen
traes onde as íntrrg11s t<stão sem11re na or·d .m do dra, 
nãe ~·ó Je um pro,.rit>&ario de t>SCr"v,.s cnn&ar que na o 
será .pers~>g,,i Jo, tomando-~e por pretexto o mán tra
tament·• que possa dar aos fllb •S de suas escravas. 
Os nobres senadorP.s que conht>cem o interi•1r do 
nosso paiz, não ~ódem duvi•tar ua:í só momento que 
assim ha. de. acontecer. As persegUijjÕcS que se 

T11mbem não me pareeé muito con:Yeniente que 
o artiglJ dê uma r•ron 11o&avel da servidio ou antes 
t~scra vidão, a que VIl O sujeitar esses menores, empN• 
g•ndo a palavra éralug&r», que oão póde exprimir 
s .. não u direito quA tem o .senhor de prestar o que 
é S• u par .. serviçu alheio : pelo m"'nos, nio •e éle
veria t!mprel(llr neN&~ lei uma expressão que é Yer
••d,..íra, ~>im, m11s que devia e~t11r eseonilida, para 
•iio dE>mOil~rar tão evidentemente o estado degra• 

d11nte, em que vão ficar os PI$DOres entregues a·e11aa1 
t~ssocl~ ções. · • . 

,, E' o que tinha a dizer. 

roW·-. 
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DISCURSO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 1871 

PELO EXM. SR. SENADOIi 

BARÃO DE S. LOURENÇO 

ELEMENTO SERVIL. 

Sr. presidente, é com grande repus/nanai& que vou 
entrar nesta discussão; sua gravidade e as eis cum-
stancias pessoaes minhas, exigem que eu não conti-
nue a guardar total silencio. 

Se eu tivesse tilo net:raie° de fazer conhecitas 
minhas idas, pois qae as unha diferentes das que 
corria mi se abundassem meus recursos para 08 pu 
Mica r pela buirmos-, como tentei, restigindsr alguns 
artigos que foram vistos por alguns que me ouvem, 
não podeado aspirar a publicaçõe gratuitas porque 
meu modo sse pensar não agradaria as duas Parcia-
lidades, eu Inc teria dispensado de acoimar esta til 
imaa, o respeitaria os sejos do guisara° de termi-
nar com mareada este debate e de fazer passar a I :i 
que ó seu objecto. 

Mi-ia silencio absoluto seria por uns qualificado 
de indintirença culpes o por outros tsleoa de sub• 
serviencia. 

lima outra razão actuou sobro mim; foi o estado 
a que esta grave questão reduziu a grei conserva 
dom, ameaçaria profundamente em sua propria base, 
e este perigo Decorrendo nas tristes docunistancias 
de achar se a grei liberal nas Mentias condições 
desfavoráveis. O equilibria dos partidos tem dos-
appareeLto, substituindo-o a funesta instabilidade, 
na opinião de Tocqueville. Este equilibriu que é 
indisPensavel á marcha do governo constitucional, 
como por vezes tenho aqui repetido, coas endo de 
existir, a causa publica não deixa de correr perigo. 

Seguido, pois, minha anistia , julgo verificada a 
hypethese da lei do Solem giro obrigava todos os 
athenienses a entrar na luta civil, t deixo de pede 
de mono; disposição esta que parece singular, 
mas que Piutarcho elogiou como de muita van-
tagem, ou para verificar uma acC drdnodnão, ou 
para &.1' superior Trade ao mais moderado dos con-
tendores cor» o reforço dos desapaixonada que 
apenas cumpriam um dever, influindo sobre o ven-
cedor pra moderar-lhe as oxigenaras da victoria 

Senhores, eu desejo que meditemos sobre o Nno 
selim do padre Antonio Vieira, autoridade per mim 
citada mais de uma vez, e que devo muito agradar, 
principalmente ao nobre senador pelo Maranhão. 

Diz este bom seligioso e não menos rplitico: a sa-
ber coles à exceder. o Todos nós, o proprio gover-
no cedendo a stoposito não nos rebaixamos. OS 
que se julgam ameaçados em seus interesses tem-
bem ganham muitas vezes não querendo tudo con-
servar ou lu :rar, como diz o mesmo Vieira na se-
guinte seu rent : 

a Use se do interesse como da respiração, a qual 
umas vezes se retem e em outras se lança fóra : quem 
retem quanto respira, expira com o que tem. o 

E' chegada a occasião de seguirem os senhores de 
escravos esto judicioso conselho. 

Sr. presidente. antes de proseguir e de entrar na 
discussão da rasteia, tonsilite V. Er, que dê urna 
resposta ao nobre senador pela Balda, o Sr. Zae rias, 
que, sem intenção hostil, de alguma maneira com 
referencia a um dato meu em passada sessão exima-
mo as interpretações malevolenres, podendo passar 
por um subserviente dos governos sem esiteno 
proprio. 

E' rasem que na discussão da reforma da lei de 
:1 de Dezembro, em certa questao a que eu não dava 
s importancia quis se lhe queria dar, disse, que 
apoiava de preferencia a idén do nobre actual ministro 
da justiça. e não a do seu antecessor, meu nobre 
migo o Sr. barão de abundas, ouvindo nessa acu-

arão uma insinuação não agradarei de: ter o poder 
muita  força. Não deixei em resposta de explicar ornou 
dito de ser segundo minha opinião indiferente orna 
ou outra dispr.sição, e de pedes:ir nesta casa a do 
nobre mmistroque estava na direcção da pasta da 
justiça, e da discussão da lei, sendo de concedem:ia 
marchar com um systema e nau admittir enxertos sem 
provada e reconhecida vantagem; seria desmanchar 
sem poder edificar com minhas ¡Me proprias• 
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Ninguem melhor do que o nohro senador a quem me 
refiro sabe (Jue teoho independencia de pensamento, 

·e que com ·esta ouso combater o tenho combatido 
differenta~ miaisterios nesta e na outra casa, sueco 
deudo algumas vezes fazei-o quando á uma alta von
tade sa altribuia a idéa contrariada. 

Assirn, Sr. presidente. viu o senado que combati 
os círculos, sustentados por um ministro foJ·tc, .meu 
velho amigo. a na hyptlthese de ser pensamento supe
rior. Infelizmente o resullado tem provado que me 
assistia razão, pertlendo o partido liberal com a tal 
reft.lrma que imciou e sustentou, vendo-se q'.!lll ne
nhum representante tem na actual ·camara dos cil·· 
cuJos. . . 

UM Sa. SEN~DJR :"'"'A lei não se executou bem. 
O SR. BARÃo DE S. LouRENÇO :-Eu contava já' com 

essa infelicidade. Combati algamas vezes idéas attri · 
buidas á mesma vontade ·superior. hto succe jeu 
mesmo em questão com o nobre presidente do conse
lho quando iuju~hmente demitttdo, e cobardemento 
apedrejado, em recompensa de um grande serviço 
prestado ao paiz, que de-vidamente t.lef.,ndt e élogiei 
ua prim<:ira occt•sião: fazendo o mesmo acerca de 
outra personagem quando menos bem apreciada. 

Reproduzi, senhores, estas occurren.:i~s ou. lem
brei, para provar que meu norto não e o que agrada 
ao poder, mas á justiça e ás convnuieoci11s put.licas 

Tambem appareceu no paiz a rrania da> reformas 
·àmençarido to to existente ; e se d•zia que o governo 
do Estado havia de ser excl_usivamente eí1treguo aos 
reformadores. Não obstante a ameaçadura exclusão, 
dest~ cadeira comllati as exagtlrações o precipitnções 
com quo se pretendb tudo ruformar. , · 

1'reoccu;:ava-me· com o porigcJ a que se expuuba 
·o poder; que ~devo ser sufficientemente forte para 
desempenhar sua alta mi são. não devendo· ceder á 
idéas generosas, nem com dias querer provar abue 
gação, ·e amor ás i.léas libcracs •. ·Naquellas oecur
rrmcía~ ·ti võ · occasião de lê r um conto oriental~ que 
V. Ex. b.'l de permittirque o refira :~o senado, mesruo 
para ai.tenuar a aspereza desta díscussjo. 

·Um ce1to leão que haiJJtava as florestas enam•.' 
rou-se JWr~it.lamente de uma meça q•:e na visinhaaça 
residia êom sua família, e tal foi a p~ixão que_ a foi 
pedir em casamento·· a seu pae, o qual atora<•ado 
com· tão estranha exigencia respondeu ao rei dos 
animaes que semelhante pcrtenção o honr"va 
muito, veno1o 11 possibilidade 11e sua filha ser rainna, 
mas que ~e11 amôr por ella lhe f,.z reparar nos agu
eodos dente3 do pretPndente li sua mão, e uas su.~s 
taniveis garras, prevendo,, J.gum~ desgraç" se algum 
couflicto·th•mestico so dé;se entL·e o~ co11juges. · 

O leãJ · voltou ao bosque e pouco dep.is compa 
rocou u~to o pretentiido sogm, á quem mostrou os 

. dente~ vrrau ;"dus e as unhas dl:lcepadas, o que pro· 
v,w;J quo o amor erl sinc·Jro. Com priiZOI" sinistro 
viu o p:.o da moçt o etfuito da pJixilo, e lançando 
liJáO tl•l utn cacete uc<~bou com o rei dos animaes tão 
irn vrndonto:~..en te desarmado. · 

Guru a'impr•:ssão desto c nto ror.eiei que o mesmo 
succedessu ao poder exec.:ntiv,J socorresse a traz da 
protooção do 'lll9ror ~·Jr ultra-liberal, e coml>oti a 
idé.t abstrl!cta ou goral do t"ntas reformas simulta
'wa~. sem indag.tr por tptcm a.pnia.das. 

O Sn. Z~C.\RIAS: -Cortar-lhe as garra~ e tirar
lhes os dentes •. 

O Sn. n~nÃo DE S. LÕun~~:NÇo: -Com esta mesma 
independencitl ÍH_IIarei com. franqueza na questão de 
que nos occupamllS1 som querer impedir ou protel
!ar·n adopção do projecto, para quo mesmo •tle fal
te riam forças. . 

Cumprido este dever de consciencia. tenhn o prc
jecto a sorte quo o corpo legislativo lhe der, con-. 
tando com meu sincero ap·oio . na execução. Se o 
goYerno se julgar com forç 1 :Jo nos rebocar com o 

·ma r que possa vir, ;;áia ao mar e navegue; se pó de 
p1oencher o papel de Bismark, avante, siga ; .e no 
ca~o contrnio é prudente contontàr-se com o que 
tem representado Beust. · 

Não dest>jo doscer do conceito a que tenho direito 
· peh coherencia que parece-me haver sttstentndo 
com 38 annos dt> psrlamento: ser franco e sincero, 
apoi.• r a ordem, combater torln idéa perigosa com . 
os meü:s legaes. e fóra das camaras executar com 
zêlo as leis que votei ou combali tem sido minha 
con.túcla invariavel. 

ProcurJrei não fazer longo discurso, receic:>so 
lambem rte desagradar os qur~ me ouvem, até para 
não provocar crm dito semelhante ao de· Alexandre, 
por occasiiio da morte de Cenas, um de seus melho-
res generaes. · 

Os soldados do grande conquistador da A11ia, 
can$ados de ·comb.tt>Js, e extenuados palas longas 
mat·chas, qu•side~animados dé volt••r á patria, ven· 
do as disposições.Ie continuarem as conquistas, fize
ram uma especie de. revolta para obteram de Ale· 
x:andre a revogação das or.:!ens e o regresso do exer
cito. Jnd.ign!ldo o tJonquistador, se encerrou na bar
r-llcli, como por vezes tinha feito com successo. sem 
querer comer nem fallar a seus proprios: generaes. 

Desta vez a revolta era msis séria; os solilados não 
desistindo de &tia representação mandaram· {;enus 
para medianeiro. o q111tl em um longo e P.entido 
discur~o arrancou do Al .. xandre desp.Jitado o defe-· 
ri monto favoravel, fazendo-u celebro e tra.balhosa 
march.• de regresso por desertos quasi · intransi
taveis, caminho mais curto, onde· escaparam de 
ficar sepultados. Pt>uco tempo depois succedeu mor
rer Cenus. perda qu.e foi muito sentida pelo heróe, 
de quem era om extremo amigo; pc11ém apesar. dt>11ta 
amizade deu elle signal de conservar 11lgum d ·s
~eito, dizen~o ao receber tt' '!~ tícia : « foi. pa_na que 
C•·nus. se des~e ao trabalho· de faz01r um dtscurso 
tão loni'O quando tinhQ de vi.-er poucos dias.» Rl'· 
t:eío poder obtl•r igual sentimento dO.i contrariados 
tendo tão pouco tempo de vida, e por isso farei por 
ser breve. . 

Como mo devr·rei COitduzi,· neste debate, e qual 
dt.ls seguintes conselhos ou opiniõeo segtdrei? 

Srevola, pontillceromano, e Va~ron. grando theo
logo, diziam que o povo devia ignornr muitas ver' 
d das o acreditar muitas mentiras. Santo Agosti· 
nhú, que era entendido na m!teri11, julgava quo 
neste dito dos dous romanos consistia toda !labe
t.loria da bum~uu politica. 

Eu, p rém, sigo de preferencia ·rDcito, em gra<ide 
pal'te, porque não o posro fazer no todo: diz elle 
" Eam es.~P. historire logem, nequi fulsi. dicere ali-

I 
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deat, nequíd veri non andeat.» Direi, p&is, sómeate, 
,, que sinto, mns rtão tudo quanto sinto, apartando
me . do poeta quanto a esta 2• parte, ou por falt.1 uP: 
coragem. bast11nte ou por conveniencia public8, de
sejando mostrar me Jlrtldente, . o que alguns . uão 
fazr>m. · · 

Sr. presidente, o proposito de·acabar'com a escra-:-. 
vfdão não pertence a algum partido; e 1Uho.do pro-· 
grasso das luzes, e quasi se01pre tflm sido· realisado _ 
por convenienr.ia. A hhtoria diz ante• o contrario 
do que pretendem oa liberaes: na antiguidalfe.l!:s, 
republicas medraram onde 'a escravidão teve· ma'JS, 
.-uga torn11ndo'-se até iudispensaveJ:para. os livres 
•tratarem· · ex-::lusivnmente de· politica"e dn guerra~.· 
· fllatiio que sacrificava á suas auda·~iosas·tbeoriss 
a fc•milia e a propríedade nada dis~e coótra a escr11-:. 
vidão; e menos-Aristoteles EIJeschega.vam a susten
tllr q•1e só erarn v~trdildeir.Js cidadãos os désoecupa.;. 
dos, que.l!áO se applicavam')i ·industr,fà~ i'.!li!lDOS :á_~ 
lavour·a, s1m os ·que ded1c:1Vam-se. d. pobt1ca e aos, 

Eu receiei · sempre qlio nesta discussão, a mab 
~rave. que tem tido o paiz e que mais aff-:cta seus 
1ntere~ses, porque trata de sua quasi unica inaustl'ia, 
a· agricultura, qi.te 11 politica se intrometlesse para .a 
desviar de seu verdadeiro caminho e perturbar o 
espirita publico l{uando era iodispensavel a maior 
co~~Jma. Por es&es- receios bem fund11doJ, porque a 
vida activa do Brasil é a pohtie.1, teria seguido outra 
marcha dill'erenae da adoptada pelo governo. Eu. 
porém,. nl·o goso dos· foros de ·estadista, nem'tenho 
pre&cnções de ·me iTJculcar por tal, apesar de aní
!Il&r·me. o Sully de Gustavo Adolpho; o. grande 
estadista sueco que repetia -nas cortas a seu 'Olho·: 
« A u nescit mi filli, quantilla pruje·ntia. regitur 
orbis; » quão pouco é _preciso pzua governar . os 
povos!! · . · 

cargos da rt:lpublica. · . · · · . ._ · : '~· .· · ' · 
-. Assim pr~cederam todós os povos da· ~ntiga Çre~ 
CIII onde a bb9rdade m~is se desenvolveu;'. o mPsmo 
p~aticou Roma . republicana. crescendo ~o.m" s~s:: 
v1ctor1as o numer" dos cscravos'a fazer conceper. 
apprehensõas; como as que na, velha . Spa('tS _auto,ri~. 
•avam os severos republicanos 1 armar oscbraços-de: 
seus man~ebos pa~a em )Joras ajustadas assassina:~·· 
rem os mt•eros, CUJO_ numero se tornava ameaçador r E' verdade que uma crise tal qulfl a que atraves

samos (lede a dir.ecÇão de um grande talento e de 
consummada exp~r~enci•. Felitmente t&lentos não 
faltam a,, nobre presidente do c<>nselho e oa tem os 
tentado, talvez faltando·lbe alguma pratica da noljsas 
cousas, de. nosso modo de viver nas localidades e 
de nossa primeira industria. . _ · · . 

Na ltalia tinha cessado QJJ-j!li a cultura dos· cam
pos, sub~tituindo-11 a-. da criação. de an•maea, ·o que' 
f~z dizer a Plínio- Lat•tfun-iia p~rdider_ànt lta-
llam.. · · _ · . 

No tempo da tyronoin dos Irnperado>res, que to
ram os que o·1saram dar os'maioreifgolpes n!l·escrã
vidiio, como em tudo quanto pertenceu· aos velhos 
tempos, é que pela primeiro vez e pr.;r. sua: intlut>'lcia 
definiram Ulpiano e.Popiniano, eet~s ju_riscor.sultos 
celebres, a e~cravidÀo: untn institu•eao 'de direito 
i11ter·tfaCÍtmal, que BUjttta O ho111em ao /lo'mtHJ con-

A iniciativa directa que o governo tomou nesta 
grave questão não me pareceu acertada, sabendo 
que no tlrastlalmoça-Qe, janta-se e ceia-se politica; 
e· governar é· toda ambição desenvolvida. Desde qut> 
o governo ioieiasse seu pelisament•J com o tlrn de 
realisa!-o teria por adversaria o grupo pretendente,-

. encontrur se bia com os des'!ontcnles e despeitados, 
lt'arinm·ente á· fl.ature.::a. · · : · 

J,lSé 11 da Ausu·ia promoveu a libercJade 'dos pai
.•anos hungaros de cuja ingratidão se que~xa:va. ·O. 
frnp.13rador dn Russia nos nossos temiJOS com um 
rasgo de penna libertou dezenas· de mil liões de servos 
sem preoccupar-rie das-consequeocias ·por.'t os senbo- · 
re11, que foram terri veis, ·mas de q:ue uãO:-·Sabemoll'me- . 
tade. Tem vindo port1nto do alto os golpes· contr.t· 
a escravidão, e não do liberalismo.:'Nio dizeis, vós 
·outros, que o a• to lambem nos quer impOr seme-. 
lha o te innovação? Como pois stistenlat• que· a 'idéa 

que esposariam a idéa contraria. ' · . 
Eu, pois; dariá andamento á ·iniciativa tomada 

pela camara temporada, modificando-a como jul
gasse co'lveníen,e. Esta rnarcba teria poupallo tempo 
e muito~_ desgostos~ _· · . 

Sr; presiaente, procura-se attribuir a iuir.i11tiva 
da emancipação, e a iosistencia nesto idéa á uma 
vontade. su11erior », sendo apenas o nobre _presid.eq
te do· c~'nselho a pedra sobre a qual se qu1z fundar 
a nova o1·dem de cousas. Se o cbefe da· DdÇáo tem 
est!' pensamento, oertámeote niio está inbibido de o 
ter, lhe é mnito honroso, sendo generosa a idéa de 
fazer livres t"dos os filhos do Brasil e igulles pe 
rante a lei. S3 houve com etfeito es~olh~ de umo pe
dra p:.ra sobre ella plantar o novo edificio, o corpo 
legi~J .. tivo tern recorlhecido _ que dosemplilnh 11 . sua, 
missão. Esposando o pensamento da emancip:~çã<i, 
qrJe é t.•mbea:i ínt1eclinavel, posso divergir na esco
lha do cáminho, ou sobr·e o adoptado dizer minha 
opinião. · · ·· 

Dasde que se entendeu que o emanciP.ação triuru
phal'ia c~tdagrupo d<3 nossa politica tratou de disputar 
a llonra da au,oria: os liberaes allegam que é idéa 
exclusiva de su 1 r.aligJão, sondo os conservadores 
apenas usurpddores da bandeira que lhes O:ào per
tence .. Estes querem pelo menos a gloria da exe
cução. 

'if'J ,. 

é exclusivamente liberlll? •' . · • · · 
A escravidão do africano, senhores, foi o .resulto do 

de renbidft luta travada entre a ambi~o e a pfedá
de religiosa, entre Sepulveda e Las .Casas; seu prin
r;Jipio em:~nou de um sentimento. humano, misturado 
com o religioso : quiz-se libertar os missros indios · 
incapazes de tot!o serviço abrigado. que Euccum
biam mesmo á falta de sua vida errante e das mattas, 
e ao mesmo tempo fazer christãos e civilisados .os 
filhos da Africa. Os padrinhos deste tri.llco •. hoje'tão 
execrado, fot·am os anteP&ssados dos philautropos 
de 11oje, os especuladores inglezes, prmcipaes· im-
portadores de taes colonos. . : 

Não foi nessa occn~ião s6mente que a escravidão 
t(•Ve uma razilo de ser plausível; na antiguidade Coi 
o e/feito do adoça meu to da aspereza guerreira: tez-se 
escravos os prisioneiros que anteriormente oram pas
sados ao fio da 11spada, sendo o iuteresse o principal 
autor desta mudanç '• porque os homens so occu- '· 
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pavam com a gqe~ra, e a eul,ura so1fria até. 11 cala
midade e a: fome. · . · 

O mesmO; .su~~eu depois com a qu~stão. da 
igreja dd Irlanda, que trabalhava para a sua~nta.191o 
do culto anglicano l('lle 'fundara Henrique ·VIII. Que 
de aunoa de ,luta. para a cessação dea&e monoj)ollo·. · 
revoltante 'l E quando· obl.iveram eue melhora•· 
mento 'l Não foi sómentc com a.s . theoriaa progre. .. · 
aivas, lambem inftu.iu a a&ti&ude ftrme, e a tudo ·. 
idiaposta d_o povo. irlandez : ·o incendio, o· asa11s1i~-· 
:n•to, a emigraçãll, e oa. receios de· um confticló, 
·europeu, dado o.qual se não podeaae contar com a··· 
lldehdade irlondeza,. trou~:eram o, ·recoahecimeo&o. 
•dcs direitos deste povo po"co feliz., A · íei eleitoraL. 
,tem aeguido a mesma. marcha e óa mesmo• re&ar...;. 
1dame'ntos •. E nós aqui nos admiraQlos" com o es~
:taculo que apresenta o palz,' e com as diseusaõsa do 
,parlamento em questão de. naturez.a &lo vital e ·que 
laffecta nosso modo de ser,e npssa principal riqueza ?I: 
•Eu só admiro a conducta,aábia de nos1a po.ptda.çio, 

A phihiUropica Inglaterra.tev.e.depois seus apos, 
tolos de 11ent1mentos humanos e 11ua propaganda, 
mas a Io1ica cedeu ás. copvenione~s e quando. estas 
o dis.leram é que as doutrin88 !J.zeram obra • .J,á nos 
fins do aeculo passa® um eacr1ptor e' ·membro da 
camara .dos communs Wilberforce,. escrevia e tro
Yejava no parlamento con~ra a esJravidãe; a im
prenaa, nlo estna ociosa, e as seitas r.eligíosas ~u.vo
cavam o anatbema contra a instituição barbua e 
ant'!·ób,risti '; por6m, o. p.lrlamen&o espreitava a occa
siio da. CQDYeQienca.; sómente, em 1822 decretou a 
~m,.nc4pá~o . nas .suas 'colonias e; 500 milhões pa.rb 
111dernn1saçao dos senhores 

Nto f ·~a Iopes dos, princípios, porqu~. vou ·mos 
tra~-v,o~ u~ Ol:>!.mpJo de q~, esta nem sempre 
pro. Juzm se1.11: elreuos. . 
. Olul)bre aeáad9r por S. Paulo teve a boodãde de 
lecclônàr~noa . .Obre as dift'erutes proprie•lades, na
tural, e~:cepolioD,al, iuais ou menos respeitavel, mais 
ou menos sujeita aos golpes do poder ou do legisla
dor. li'~quemos, portanto, de·accordo sobte o s~srado 
daa p~:imeiras, o vejamos ainda a respeito deltas como 
procedium os inglez,.s. 

~r. presidente, V. Ex. conhece propriedade mais 
aatural, maia sagrada, e· menos sujeita ao legislaJor 
do.qu~.é a da consciencia, de ~da. um adorar Deus 
como melhor e,n.tender, sem preJUdicar o mesmo di-
reito dos ·outros? . . 

OSR:·IoJiiM:- Apeiado, 

O Sa. ••alo DB !. LoURBNÇO :.-Sabe V. E~:. que 
depois que Henrique VIU entend.eu .dever fazer-ao 
Papa para augmeato do poder; e para apoiar sua 
conducta dearega~da, perse~ruiu ao mesmo tempo 

· catholicos e. calvioistas, fazend,O· quaimar na. mesma 
praça e no m~:~smo dia estes e enforcar aquelles, 
q_uantos não al!llignayam ou jurav.1m seus quatro ar
ug_os de fé o reconheciam outro chefe fóra ilo Reino. 

J!:sta persesuiçio ia despovoando a Inglaterra, 
fl:tgiudo della .Rilra povoar as mattas e desertos ame
rJCanoa..seus melhores fllhos, os.homens de caracter 
austero e;. ele con.ciencia religiosa, que· preferiam 
desterrar-se a aolrrel'. coacção sobre o modo de ado· 
rar ·aeu Deus. 

O Sa. 1oBÍM: - Apoiado. 

O Sa. •ARlo DB s-. LouaBNço: - Reagiu o inte
reue do paiz com as theorias liumanitaria s, e o par
lamento t:taidou de fazer cessar posteriormente, e 
depois de muitos soffrimentas, tão perniciosa in· 
&olerancia ; decretou, finalmente, a tolerancia reli
Riou,que todas as seitas poderiam funccionar livre
me.nte. r:z:cepto os catholicos I Seria uma tal excep· 
çlo' filha da logica e philantropia.'l Não. Foi a cou• 
veoiencia que a dictou, descon ecendo ainda desta 
nz a propriedade mAis natura.l do homem :. e~:cep
çio &io estranha contra ôs catholicos foi guardada 
para evitàr a guerra. ciYil, o e~:altament() das pai
~:õea, e oft'finsa de iateresses crea dos, ·espera ndo~se o 
CO!Jlpl"••i!to d•(logica. para.melhore.s tempos, que' 
cheJ&riDI Ji, na aossa hl~~:•e. · 

' . . . ·'r 

tal que na~ão.alguma teve. . .. 
(I SR. F .. 'OcTAVIANO:~Apoiado. 
O SR. BARÃO DE S. LouaBNÇo: ·~Do que decidiram 

a França, Inglaterra, Hollanda e outras nações, foi 
de questão semelhanle?'Da sorte de ·sujas colonias, de 
uma mínima p:~rttr de seus súbditos. E nós? Da , 
"ida e da sorte do · pàiz todo, de nós legisladoras 
mesmo. ~ntretanto viu·se a França promul~ar 'di.o 
versas le1s preparatorias . do terreno lls prox1ma li
bertação. que a revolüção depois precipit~.u; de' que 
colheu amargos fructos. · ·, 

Com.maior·prudencia aiada marchou a Inglaterra, 
com()j a fiz ver. · · . · · · 
, · A Bespanha apezar de sua':'i Jéas livre• ainda nio. 
consumou 11 emancipa.ção dos e·IJcravos de Cuba;ac&o 
que apenas interessará• uma diminuta parte' de sua 
população. · · 

Para que pois nos admirarmos de que umaidéa 
'penas aventurada em 1887,abandonadà ifepois,passe 
com difficuldada em 18'71, quando se trata pela pri
meira v:ez do sua realisação, por uma discus~Q.de tres 
ou qila tro mezes 'l Discussão pa cillca, conforme o, éa
racter brasileiro. cujo e~·edito não pódeser abalado."ºr 
11lgum calor de t~ibuna, nem por algum OSi]'IO mala 
ou menos mprdaz dll imprens11 ? O que nao iucce·· 
deria· se tal discussa:c, com o intereaae que tem, se 
transferisse para q_ualquer outr.o paiz, .. ainda ·de IDI!ÍS. 
uançada civilisaçao 'l 

A nação confia do parlamento, e está. con8a11ça 
não é perturbada por comedidas repreae11tações de 
resooitaveis · cidadão~. intereasados, appreJlenlivos 
pela sorte de sua fortuna e da segurança de auaa.fa
rr.ilias, e qpe,se julgavam com. direi&e. de a.erem · 
attendidos, embora depois indeferidos. · · 

Sr. prestdento, não sou estranho ii mataria em 
discussão, e Df!m se deve esperar. de, mim ._éaitaçio .. 
ou incoherencia, po,rque· em.38· annos di! pada
mento· não soffri aind11 uma e~:probração sob~e &aes 
pontos. Nosso e11tylo de argumentaçãG ad,laomiRem; 
que o orado.r em tlil tempo disse isto, e.m o,utra occa· 
•iii.o cou'a. djfJ'er, nte, 'não, foi einpr"g!dó. comigo.; o. 
'JU8 póde ser porque meus discurs.os nao são con~ul
tados nesto' .. propos.ito, P,·.Jr 'não .inspirarem, interesse. 

Em 1867 desceu do. throno a, idéa, emanei"' 
padora sem algum processo de execução ; ella 

....,· 
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não foi noYa para mim ··que depois de 10 annos ta do. Entende.. porém" o senado !rue o mei_o mais 
estudan sua exequibilidadE', e completava esse tra- efficaz e econo,m1co de att.rahir fmm1graçao uül e .. ,. 
baJJio adiaotRdo no. sen&i.Jo mais hv~e e .menos pra pontanea para o pniz sãQ as garan.&iaa IJociaeÍI, CI:U• 
judici·•l á propriednde actual. i'lão obslante sa 'l r· se só podem derinr·ae de legislação proridente, ·reCta 
que en tinha •eJDelbante trabalho, que me inculca vil distribuição de justiça, e administra.çlo illus&rada e. 
quaai, não. para .rendosa tarefa que nunca tive, m 111 fecunda. » .· · · . . • · · 
para auxiliar fJra,tuito. reu•Jindo a tbtJorill a a voo- Em 1868, ainda fazenclo eu parte da commis~ão,. 
sada de ser utll á pratica- da vida senboril e. cam· em resposta ao ·thríJnO que l'ecommendou. o mesmo 
pea&re, nunca .fui ouvido, não admirando que o não assumpto, o son11do votou t>s~e.ou~ro topico-: :. · · 

. fossem;~ os proprietari11s1 fóra das minh~.i ci rcuro . « Sem~re preoccupado da grav11slma r.efollmll ao-. 
stsnciai excepcionaes.l.nsJ>iraria.descon11auça ?.Meu cial que tem sido ohjecto ~c assíduo estudo. do .. go,. 
procedimento franco e leal nãoJ autorisava. a tanto, verno, e sobre que elle J:'~*nde oft'erecer opportu-; 
e meoos minbu relações com os tre.~ ultlmQs mi- namente uma proposta, o senado. espera que .neste:· 
n.is&erioa. · ·. melindroso sssumpto... baia a maxlma retJeKãO mar-

Entretanto,clepois demuitos.annos agito a questão cb11ndo os poderes.ifo Estado de. perfeito accordo en, 
·da· neeesaidado· da ce11s~tção da escravidão,· e· com tre si,, e sempre com a opinião nacfolllll; da qual 
e'lpecialldade tratei do olijt'clo em sessões do lnsti- não é possível prescindir sem expor o paf:t: a. peri
tulo Agricola, fazendo ~er que a luta americana .l!e gos extremos e inevitaveis; por qualquer·, medid• 
resolveria pelos Estados, do Norte, sendo a.conse IJUe precipite· os acontecimentos. _ _ . . . · ·. 
quencia da victor.id a extiucção da escravidão. Já A.. immigra~o que.se prende boje 61Julilla.impr.r
t'Diiio dizia a meus companheiros que a,. p~dra ro·· tanta e dPlicadJssima·reforma, e .os me101J do com· 
laodo di, montanha, ten.do no seu impeto saltado munic•ção, merecerão constantemente especial .ao.-, 
grandes vallodos, não pararia por encontrar um pe l~ci&ud" do &••nado. e continuaria • ·ser por.eUe-con;.. 
queno riacho. um rego apr-aas. Esto dicto fazia allu- siderad 'll como objectos do· m ior slcalice poliUco. · . , 
sã.o'aos E'stadqa doSul,e ultimamente á nossa impor. e econo.mico.!', .. , · • . . . _ . . .· · • 
&11ncia.entre as nações em face de nossa força do re- Vê-se, pois, que f'U, com n comm1seao.e com o 
sistencia·. Vê-se·pois que minh.1s idéas não estavam sena1o nun~a deiX·ll.de dar o mais subido apreço.á 
occultas para in~pirar desconfiança.• semelhante questão, que.achavs dever se tratar .. eoa.. 

Sem du!'ida· que· ·f'~ dava, "ran 1e irnporta·ncia ao sabedoria o l'rudC'11cia, airtda co:n s· cril1cio d1!. 
desenvolnmento prattco da 1délf generosa da eman- ·tempo. . · · · · 
cipaÇao; exigfodcJ no proces11o muita prudencia, mas · Darei agora uma prova de. que aympathisava.com. 
comigo assim tamb•·m entendeu o senado. Vejamos a idéa, e julgava que aproximava-se da opponunf,-.. 
o que foi aqu1. votado: . · dade·da execução, sem o fazer por subserneaci~t,ao,,.. 

A• primeira iniciativa da Corda, em 1867, 1 com- governo. ·. · . · 
miasio de que eu ·fazia parle, e desta vez Jionrada Vou lêr o quo disse no meu-rel.atorio dA 18'70,6 

. com· ·a presença do nobro Pl'esidende do con@elhl', assem6léa provincilll, conhecendo que miuha o~ti· 
pro~z:e foi adoptado o sPguin&e: niiio poderi11 ·nllo ser app•ovsda •. mas, certo de 
·· u Senhor, o elemento servil nolmpcr-io ó ,!p·ce1to nenhum, ma' fa7.H·á 1•cc;ã•• minb~rial . , 

um· objecto. que preoccupa a todos os brasileiros que • • E' f'Stl a mais grave _questão que se apresenia~ ao 
mais estudam as cousas do seu paiz: n5o podia, p1iz nf'ste momento mas Clljn solução· é inevitavel. 
portanto, escapará consider.:~ção do senado, que co- convind•>, portllnt~>, encara l-a de frente>. · ·. · · · 
nhece a. natureza e mede o alcance de uma r!'forrnR . A e jfrandes difficuldades não l!feevltam,iJiwtindo-as 
nesta parte de nossa organiução 11ocial. com· o tPmpo; ,, abandonq. aggrava .. as situações 

A condição de opportuuidode, que Vossa M-ages- qne aquellas cfQminllm afln.il. . · · . . 
tal;le Imperial tão s•biamPnte recommenrJa. é àsFen . Qu3ndo a pedra tem rolado do a.ltp da.mon&anha, 
cial. é·tudo neste gravíssimo assumpto. Na•la se deve e no seu curso precipitado tem salt11do os granfles. 
tentar sem muita retlesão, marchando oq po•lerc•s vaiJ,l,Jos. não so c!eve esperar que .paro. á beira de 
do Estado no. maior accordo e b<~rmonia 11ntre sr r! um pequeno regato. 
com li opinião nacional, porque, éomo tfiz 11 sabe- , A· emancipação é Íllevitavel, boje nos r·ortent:e 
doria do throno_. trata-se dos mais altos interesses escolher 0 modo, 0 . caminhe 8 . 8 mncba; amanbã 
da DIIÇão brasileira, c1e sun prosperidade, do ·seu tudo 11011 póde ~e r impost'>. o est11dist11 •deve cor co
creJito, boj~:~ m11is que nunca. necessa io, o talrez ra~em para resolver, e vontade Jl'ra execu1ar o que 
rnesmo de sua segurança int&rna. as circumstancias imperiosas e.l'l.l(em. · 

Sebretudo cumpro asscg•1rar o maior r"~ roi lo á 
propriedade, não causar {lrofundo abalo cm nossa Como devem preceder os. indispensaveis, traba
prirneira induetri~t, 11 a~ncultura, e f1~P"rar que 0 lhos. entendo que convem autôrisar· a prPsidenc.ill 
pb.iz volte ··o seu ostado no· mal. evitanuo se 4ue ás a dospender o q;ue fôr r.eressario para obter a mais 
com!llhwções·momontos;cs com que ora lutamos ve perfeit'l estatist1ca acerca da e!!cravidão, que mos
nha jun.t.Jr-se, outra, por ver1Cur·11 mais gl'; Vl'. 0 ,1ue -Ire roda Pxtensiio .ro sacrificio, e ao mesm' tempo 
aliás .em tempos menos difficeis poder;í eer melhor a possibilidade de o atlenual'. 
superada. . Os pnderrs geràes são cer.tamente os competentes• 

A colonisação, objecto sempre digno do maior para resolver esta m11xima questão, porém seus• v a
cuidado, PrenJenilo-se hoje áqueUa impor.tunte re· riados trabalhos, a·g·rcrra com toclas as-suas conse
forma, merece m~ior, solicitude. dos poderes do Es- quenci1r.s,os tem· cm extremo occupado., 
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Loso que 11 opportunidade 1>8 apresente a preciariio 
sem duVldil achar dados segur.•s e officiaes para base 
de suas deliberações. · · 

Nesta occasião e Jogar não me é licito ir além do 
que tenho ~>xprimido; ·mas naturalmente fi·llnC<J, e 
animndo por me achar entre os eleitos de minha pro
víncia, direi sempre a seguinte opinião: Para aUe· 
nuar a gr,tvidade do ot.jecto seria talvez "certado 
diminúir::he o volumo, repartindo-o, deixan,1o ás 
províncias resolver sobre os meios praticas de exe
cução, que não rodem ser ídenticos em todas, fl
x•ndll n lei gera o praso fatal 'da cumpleta exhnc· 
çiio do trabalho· servil. · · 

Províncias baque podem em poucos annos com· 
J•letar a mudança social, ·e outras que pedem um 
processo estudado, prudente e mais longo, dift'eren· 

· ças incompatíveis de guardar em uma só iei, e .em 
uma rtlslllusii.o central, não se devendo prejudi~ar 
aquellas pela lentidão destas, nem estas pelu me
lhor situa~ão daquellas. Como é possível que abusos 
sejRm praticados, conviria que as assemblé sprovin· 
ciaes não deliberBssem deflnit:vamente, mas otrere. 
cess~m !'esoluçõ~s como as dos antigos ronsr.'lhos de 
prOV!nCJa, » 

Grande prazer tive de ouvir pensamento semelh'n 
te do !lobre senador pelo . .Maranhão, porque estava 
desaDJmado, desconfiando do m'.lu criteno quando 
vi que ficava is o lado 
-Por este periodo do relatorio se vê que era minha 

opinião de ser opportuna a cccasião, mesmo urgente 
o começar-se. Esta firmeza do estadista tenho achado 
no nobre presidente do conselho. e admiro. A phrHse 
de que usei " omt~nhã tutlo nos p6de ser impo8to » 
não alludia á imposição estrangeira, mas á das cir-
cum!'tancias do proprio paiz. · 

O presidente da Bahia· de 1850 certamente não 
obraria pela pres~ão estranha, e milhares de teste
munhas vivt>m ainda para o confirmar. Quan•hl a 
Jn~latcrra ·sobre nós exercia ou queria exercer 
o:t acção, multiplicando cruzeiros, fazendo presas, t• 
desr~s.pei~an_do nossos portos e cost~~. e_u lhe con
te~toJ o 4llf>Jto; chegamos á uma sJtuaçao ameaça• 
dora e quasi hostil, reunindo-se uma esquadrilha de 
vn por~s no port/) da Bahia para d saca ta r nossa so
krama, com o tim lle apprehender quatro v.asos por
f<l·;uezes que no a11corac!ouro se ach-4vam. O desen-· 
f'.tno que tiveram. de seguir·~e um rompimento que 
·u ! nglaterra não queria, fez cessar o perigo. 

Nà!J_et:a o sentimento da f_orça, sim da j~stiça que 
me duJgJa, e desta vez a razao obt8ve nmClmento de 
causa: á toda advertencia do govel'no imperial para 
u~ar a presi.lenci'l de to'in prutlencia, eu respon 
dta pedindo minha demissão. O ministro ·Palmerstou 
queixou-se iJe minha conducta, mas o governo im
perial sustentou seu delegado, e pouco depois rece
beu do me~mo ministro inglez elogiog ao men pro-

•ceder: era digao ministro dos oegocios estr!lngAirc.~ 
que me sustentou o Sr. Pauliuo José Snares de 
Souza. Concluída a desinteliigencia, fui muito obse
quiado pelos commandantes da esquadrilha, e pas· 
sando por-Lon·ires <'m 185i tivo oocasião de ouvir 
de Palmerston, á cuja casa fui.p~>rconvito, lisongci
r~s expressões. Com estas precedentes, portanto, 
nao sena ou que allegasse l)U roceiasse a imposição 

estrangeira, que aliás não se Caria sentir; por niio 
estar mc~mo nos seus interesses. . 

Está fóra lambem de toda duvida que eu recoohe· · 
ci a imp.>rtancia e urgencia do obje~to da discussão,· 
que entendi dever-se cedAr parto da tarefA ás .pro
viucias, c1ue siio muito competentes para apreciar o 
modo pratic@ de concluir-se a emancipação nos seus 
tenitorios. Com este systema ter1amos evitado a 
concentração desta grnnde questlio, e diminuído sua· 
importancia, e com e~ta dimmuição seus efi'eitos, 
attenu•ndu os sentiment•JS apaixonados: O corpo le
gislativo geral achar se-hia mais calmo para adoptar 
todas as medidas preventivas. . , 

Discordava, portanto, dos tres ministerlos desta· 
situ·_ção, tendo um pensnment? diB:erente, o ·que 
não 1mpede que concorra para Rperf.,tçoar e· execu
tar· o syst:>ma preferido. 
. Em minha opinião quando nos dous votos de graça 
o senado recommcudava que nesta·materia se de'
veria sempre marclúr coru a opinião nacional. se 
fazia referencia ao concurso e opinião dos interes· 
sados, dos proprietarios, que convinha ouvir muito 
especialmente. · 

Li o que disse um escriptor americano Channing. 
partidrsta _da em:mcipa~,;ão dos escravos, e de tal 
força de opinião que mereceu <> maior. assentimento 
do chefe da propag~nda Laboulaye, que se nãtl'tr·a
doziu sua obra e. pulllicou7 ella appareceu com uma 
bella inlrodu,7ção sua. D1z aquelle escriptor a pag. 
111, cap. 5°, Dos meios de acabar a escravidão: 

« O como a escravidão· deverá. acabar ãeve-o .dizer 
o senhor, ~ó elle pótle dar r.ma resposta completa, e 
adoptar com prudencia as convenientes medidas. 
Pode-se-lhe suggerir idéas e principies_ geraes, .. mas 
tl modo de npplicação deve ser ~eu ..• Nem temos o 
dirt>ito de intorvir, nem o desejamos. Os perígos da 
l'mancipação, estes existem, seriam aécrescentados 
se o escravo rec>Jbesse o beneficio do uma mão es
u·ang«ira, S•l elle visse o senhor constrangido por 
uma força estr&nha. E' da mais alta importJDCÍ!l 
que continuem as J'elações amigas entra os senhores 
e os escravos ( estas serão futuros operarias assa la- · 
riados, e aquelles chefes de industria, ou de estabe
lecimentos ruraes). mas, para stlil ter logar é indis
pensavel que os !!e~undos.contemplem nos~ rimeiros 
bnmfditorcs e seus hbertadoJe,, Se o escravo conhe
cer o contrario sentirá o odio, o temor e IGgo de
pois a vingança. Ainda que seja preciosa 11, em:mci
pação, cm todo caso1 ninguem desejará tom:~r uma 
t••l responsabilidade.» · • 

O escriptor fn sérias con·sidorações sobre os in
convenier!te~ de tlei~11t"'ao. e.m~ncipndo ·a liberdade 
sem restncçoes, e assHn coutrnu,,: aSe ·não sn po ler 
resoh•er o escravo liberto a um trabalho honesto e 
pr.:~ductiv<~ é preciso a isto o ronstrauger; a socie
dade prrotJca o mesmo com o vagabundo. O dom 
da líberdo~de seria nominal e ainda peior ~e o liberto 
fosse nband•mado ás suas tentações que em bravo o 
levt~t·iam no crime ... E' r•reci~o. pois, prolongar-lho 
as rebtr_icções, _não porq~e foi esc!"I0\'0, porém, por
que asstm o ox1gcm sun tgnoranc1a, seu bem estar, 
sua cdncaçli.o, a paz e a ord<'m publica. Em regra não 
poderá sustentar a si nem os filhos com o trab11lho 

. ., 
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honesto: tendo tr.1balhado sempre por vontade de 
outro, n~da fará de movimento proprio. .· 
.: J<:Ue não sabe nem prever nem calcular, nem se 
impô r pri~açóes; nãO pensa na responsabilidade da 
vida domestica •• No liberto a liber.1ade produzirá 
a preguiça, a preguiça a miseria, esta o crime,, e 
este repetido por muhoQ prejudicará a sociedade;» 

São estes tombem meus sentimentos dos quaes 
.. part"m s~:rios receios em relâção principalmente á 

essas liberdades quil vão sendo tão trequeutes sem. 
algua~as provlden :ias oreveniÍVIls. 

Diz se que posteriormente á tudo so providencia
rá· e eu não confio em taes promr:ssas sempre sem 
etreito quando o perigo é já senticto, e pruximo m1ior· 
damno. 
. Com razão podo1rá a sociedade íncredula repetir 

o dito· da rapos.1 convidá ia com os outrus nnimaes 
p11 ra um janta!' na cJ.vern.:t do 1•-'!io: .e lia via que tudo~ 
entravam e nao sahum, e recusando C Z·Jr o mesmo 
disse: como se entra bem n·jo, mo1s por onde se 
sabe não. · · . -

Nós podemos dizer o mesmo: o perigo conhecemos, 
mas o remedio ignor1mos: é pouco acertaJo reser
var u providencias para o tempo dos embaraços. 

' 

7 

~ Uma outra proposição sua que· me parece.u im-. 
pressionada pela paixão; foi: os prnprietarios pe.r·. 
dtJm, rnas a nação grsnlla l Não foi isto· que a~rendi 
no pouco que tenho estudado de economia .politica: 
póde uma even~uahdade desta . verificar-ao em um 
ou outro .caso isolado, ml!ll em sua generaUdade, 
com 11pplicação a toda uma closse, o esta· 11·base da 
riq~eza nacional, me P.Brece inadmissível;: .: 

l!.m compensação o nobre senadur·pelo Pará·coo~ 
cedeu /lOS prop. ietartos a iuiciativa ·do remedfo f 
Ainda se faz obseq11io maior á proJlriedade: sendo 
ella a. que perde, o a i1ação a que Jucra, parecia que 
os sacnllc!OS deverir•m rccahir sobre esta: porém, 
se examinarmos· a lista des impostos pãrs .aundem· 
nisa~rões reconheceremos que a propriedade é quem 
tud•J paga, como castigo talvez de .haver infringido 
as leis d1 natureza f Imposto sobre cabeça de es
•:rsvo, sobre venda dos mesmos. não sei mais sobre 
o que, e finalmente sobre o J>roducto da Javo1ua I · • 
. Porque não r'Oncorrem toifog, de que ·se compõe a 

nação que exclusivaml3nte iucra, com o custo.da 
emancipação? CaJa· cidadãl) contnbua com umá 
prestação segundo sua renda e seus-recursos;: e aesta 

Sonhares, não se pense que os escravos se mante-· 
rão quietos com os conce:lidos meUíoramentos. e a 
este resp~ito reputo muito sensato o que diz Toe· 
quevílle :. « A . experiencia nos C!;lsiaa, que o mo
mento ma1s per1goso para uma naçao m•d g • ;ernada, 
é de ordinario o em que ella começa a melhorar e 
reformar-se. Quem soare muito e C(lnsidera sua Eor 

regra nioguem seja isento. creando~se um cofre·es
P!!cial. Não se sobrecarregue ainda mais os preju
dicados, na . pbrase mesmo dos que sustenuiD'a 
idóa, deoSell que vota4os aos sacriftcios aguardam 
os perig"s da propaganda q~ee tem ·se introduzido 
até no parlamento. 

tfl ·irremediavel, resigna-se: áe11d~, porém,· que con
cebe espflranças -outr11 cousa succede; é então que 
se lembra de sua passada sorte, 1·escnte-se e visa 
ii uma situação feljz. » . 

Estas reQexÕPS do sabia escríptor siii> muito e 
mais a pplicaveis aos escravos liberta•los,ou libertan
dos, como poderi.1 provar com muitos exemplos. 
• H.weis de ter, senhore9! perigos sérios; é um velho 

flxperiente que o diz, e nos já vam~•s tendo•uma idéa 
tio que. ba de..sucedcer, Ouvimos a um nobre sena
dor pelo flará ·dizer: c-a proprieda.da stJtrrer.i, mas ha 
de ter a iniciativa ,Jo remedio I » S.Jbrtt. a proprie
darJe,, porlant<l; cabírãu todas r.s rfifficuldades que 
lhe cabe ~:xclus;vamPntc reso'v r. 

O ~R. ZA.CAJUAS: -Apois~o. 
O Sa D.lRÃ.o DB S. LoURENÇO: - Ouvindo os vôos 

dessa aloquancia perigosa lembrei me·do.que li em 
uma historieta conceituosa, e vou.referil-a: · . 

Um ·.certo co1·vo achando se abundantemente 
provido p_ar~ o pus~dio de muitos dias, porq11e .. ti
ttba previsto grande tarnporal, sendo esta ave muito 
ad•inhadora do tempo, tratou de auinhJr·se :. uma 
p~bre rôls que ti11ha na sua -pequena e .Cragil mo
rada muitos fllbinbos. estaoJo desprovida, lamenta• 
va-se em roda do corvo, talvez na esperança de 
obter delle algum soccorro: ·porém a manhoaa . e 
dura ave, cheg.•ndo á porta rdpetiu toda compad.,._ 
dd•L os segnint~s bem conhecidos versos : . , .... 

« Aux pet!ts des ·oiseanx die11 donne 111 pa&ure' 
Et sa b:>nté s'étend sur toute la n11ture. » · · ·. 

Dc::Jlois .do que, fechou sua porta, e deixou·a 
111ft1llz entregu • d sua desgraça~ E' quasi identico o 
dizer-s:1 aos proprietarios: vocês perdem. mas tem a 
iniciattva d • r<:!metlio: a boodade dt> Deus se estende 

··ouvi com o respeito do costume as doutrinils do 
nobre senador por S. Paulo, meu mestre no parl11 
mento, e estranhando lhe algumas de suas prop••si 
ções lembrei me do que disse Kaut, «que não h11 
verdades puras, porque nos!as -i Jéas vem em parte 
dos objecto~ .• e em parte de nós mesmos, porque to
cando noss11s almas, se modificam segundo nossas 
paixões e perdem a pureza primitiva. » O sabio pu
blicista é o principal autvr. segun.Jo dizem e elle 
não nega, do prilJect•l em discussão; seu discurso 
resent1u se d.t doutrina d1:1 Kant, e offereceu a ·gu 
mas incoherendas : dizia o nobre senadoz· um"s 
vezes rtue os proprietarros queriam machinas gra 
tuit•1s de facil custeio; esqueceud·;-se deste seu dito 
pouco justo, logo depoJsasse.verou que t!.Jies perdem, 
porque o tral:>alho escravo e custoso, e fif!undo e.n 
pouco ternpu deb3ixo da terra os i11strmeutos huma-

j toJa RJ ltJreza: aid~< toá que Dieu t'aidero.. 

-nos d, quo se s"r•iam os sonhoros. Com·'· pois, 
é gratuito esse sorvíço ? 

Os bellos discurso!' Eobre objecto tiio.!svorecido, 
bo.~s pbras~s f·m .Cdvor da hurr.anid:ade sem perigo 
JJ!'OprJo, sao far:BJs: a este re~pe1tu repetirei· o 
dilo do grande Alex~ndre, depois de ouvir o pbilo
sopho e orador Callisthenes discorrér sobre o mo
rito dos $Old11dos 011 ·edonicr "• segundo lbe fdra 01'• 
denado para entreter ns horas da noute · como 
t•Jdus o tive~sem applaudido.jogllndo sobre o orador 
ramos de flôrc11, ,\!t·xandre deixando· de os 1mitar 
citou .a S_!lguinte pas:agertl de Eulipido: vossa elo
f!J:Uencld nao me sorpreude; aswmpt ·s felizes offe-

. recam sempre bo!ls palavras~ · 
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Infelizmente não se p6de ·ap11licar tambem a taes 
discursos o que dizia Phocion ae· um dos mais elo· 
quentes o'ràdo'res ·athe'lienses : vossos discursos srio 
como 'f>B. dyprtstea que não dão (ructo; porque al
lfUns que tenho ouvido podem dar bem amugos I 

O nobre senador pelo Rio de. Janeiro fez cert1í
mente um lhtdo ,discurso. e.inotrenai!o,. el9_Rillndo 
tudo e todos, seguindo cammbo dltrerente ao que 
escolheu outro nobre senador ã quem j4. me referi •. 

· Eu lbe agradeço o que dlue em favor dos pk-o· 
'prietarios que precisavam de uma rehabihtaçio. 
S. Ex. refenu os esforços que elles tom feito por 
toda parte em ·uuxiliooda gr~nde idóa emancipàdora; 
do que conclui. que uio dev1am ser suspeitos, e que 
po;ham ter aid 1 consultados. E', mlnbá oplnião que, 

• O Sr. SiLVEIRA DA MoTTA dá Um aparte •. 
O SR. BÀRÃo DR S. LouRENÇO :-V. F.x. que me dá 

o a parte não guardl•U meu· segredo; foi muit·• em 
parlicular que lhe pedi qua nAo usasso- da palavra·: 
cn.ascituros» ·e V. Ex. não só ~ empregou, como· tum
bem publicou meu pedid9, minha averaào á e~sa 
palavra: não fez bem. Já que se tornou publiCO 
.airei a razão porque não gosto desde p.utici;>io do 
futuro, que o~cal'l? sinistr~ quando. me recordo d.a 
uudação dos mfehzes gladiadores romauos, obn· 
1ados, para o _prazer de um despota, a· u~a morte 
qussi-certa. mlltando-se mutuamente os am1gos e os 
irmãos. Este11 infelizes quaudo desfilavam ante o Im
perador diziam : A v e, Cesar, morituri .te stdulant. 
Impliquei, portanto, com a pala'fl'a nascituros; flgu 
ra,se-me a troca por: moriluros. 

Senhores, eu não trato de meu proprio interes~e; 
Eou fazendeiro, tenho oscra vos, mas estes ·são do 
credor, cuja fortuna põderei dizer qu~ só deCendo. 
como outros o deveriam f.,zer. O mal ha de vir para 
.todos, ~ neste caso poderia eu resignar·me CGm o 
dito de Seneca :. solati·um tst grantte <:um universu 
Uflâ .f'll pi. . 

Se não Caço o papel de egoísta neste momento é 
porque me interessa a sorte dos pr'opl'ieta~ios ou 
fazendeiros á quem o paiz deve muito, que coucor- · 
rerani tiío poderosamente ·para_ a existencia da mo
narchia e ila unidade do lmperlo.o devendo-so prili 
cipalmente 4 sua influencia as nossas instituições 

O nobre senador pelo Rio Grande dp Norte attri 
bud nosso atraso a esses hom11ns, á extsteucia de es
cravos no paiz, sem levar em conta os beneOcios 'de 
que Callei jâ I · 

E qual é esse gran.:e.atraso ew conf1·ontação com 
os governos visinhos t O primeiro orçau10nto que 
fotei no psrlamento ( L834) fixava a receita, segundo 
minha lembranç~, eín 13,000:0008 ; e hoje sep~ra
das as receitas provinci~oes, a c irra sobe a 100,000 ? 
A. população na independencia orçava-se em cerca de 
1,000,000, hoje se t:leva lllla a mais do D,ooo,ouo 

Temos _gosado dD paz interna com insignificantes 
perturbaçoes, sem de1-ramamento do sangue e sem 
es caudilhos, beneOcios da monarchia que se tem 
mantido eom o apoio d 1 grande propriedade •. Como 
.pois DOS temOS P tras I 00 8rD ViSta ·dOS VÍSÍDbOS? 

Ouvi que se quer ganhar a bo,\ opinião dellvs que 
nos é desfavoravel porque possuímos escravos. Eu 
creio que não se morre do amores por DÓ3, nem se 
desPja que sejamos adiantados e felizes. Se.quete
mos acabar com a escravidiw é porque o devemos 
f•zer com as idéas adiantadcls Jo seculo, é porque 
está isto nos nossos interesses; e o devemos re111i 
1ar sem prejuízo do nosso ·estado interno,· o sem 
comprometter nc,ssa harmonia, e nosso credito. · 

Não obstante e·t<~.s minh·l!l co:JsJderações, se o 
jloverao entende que póde sem perigo realisar estas 
reformas sigo1 uvnnteJ e não estranhe que eu ou ou
tro tenha appreh<msoes. 

de acco;rdo com ellea, se teria andado melhor e ínais 
depres1111. · · 

O S11.. BARÃo nAs TREs BARRAS: ;_Apoiado. 
o SR: BARÃO DE S. LOURENÇO :-A nossa ,gente 

da lavoura gosta tanto de marchar com o governo, 
e com especialidade com o monarcha, que tudo se 
conseguiria del111 com geito. A. opinião do . es~riptor 
Channing não offerel~eria inc.:~nveniente -neste. p'iz. 

. Este proceder, senhores,_nada atrazaria, porque . 
em verdade nos faltam dados indispensaveis : o go· 
verno ou o parlamento ignora qual a populaç&;o es· 
crava do lmperio, o numero provaf"el de nasci· 
mantos, os sacriflcios a Cnzer,. os emb3raços com. que .. 
tem de lutar. A promessa de que tudo se ha de fa
zer não tranquillisa, porque todos. SI! bem o. que é 
possível a um governo, e por experiencia tombem o -
provavel esquecimento'ffas promessas. O paiz vê G 
nu'Tiero crescido ole_ fllh•lB de livre~ que vege&am 
actualmente por toda ·a parte, indicando-o abandono 
e a miseria ror seus_ rostos desfigurados, sua .palli· 
dez, o ventres crescidos. ( R&so ). . · 

O SR. ZACARIAS :-Ventres nlto livres. 
O SR. BARÃO· DE S. LouRENço : -Essas crianças. 

assim aban•1onadas poderiam ser aprovq,Uadas com 
algum sacl'illcio, e arrancadas a uma· rilorte:quasl 
certa, ou de uma vida mesquinha e prejudicial'á so
cie.!ade. QLJ<•lquer sacrincio dari&.auperior compen
sacão, como já s'3 tira dos cstal:iolecimentos da 
"'uerra e da marinha, que tem as .bases para. um 
conaideravol augmento; podendo se da me~ma sorte 
crear e promover estabelerimerilos agrícolas e in
dustriaes. 

Se, pllis, não se tem podido salvar e aproveitar 
tantos lllhos d!l cidadãos brasileiros, como ter con
Oança de que se proce.lorá melhor com os filhos das 
escr livas ? ' 

O SR ZACARIAS :-Apoiado. 
O .SR. BARÃo DR S. LouRENço : - Deve se, ·pois, 

Jc,;culpar as apprehen!ÕEIII tristes de alguns' homens 
praticos. · 

Nossa industria quasi exdusiva é a de lavoura; 
o qne se tom feito em seu auxilio 'l Porventura se 
tem cuidado dos meios indispensaveis a seu pro· 
grasso, de Cacilitar o trabalho com a perfeição dos 
in~trumentos? A instrucção é o meio mais E'fficaz, 
a instrucção profissional, que deve estar a cargo das 
oscolas e de estabolecimentos especiaes. 

O chefe da nJção fundou atguns inFtitutos nas 
províncias, qLJe logo cahiram cm v bando no; o da 
llnhia, que tem procedido tHvE-rsamente, que tem 
di~pendido jli. mais de 300:000S, sem obter do go· 
verno ·geral o.u do padamento o apoio que reclama, 

~~--------------------------------------------~-------------------------------------~ 
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apoio q!.le se não deve negar á 11uem fllZ tão avnl- O Sn. BARÃI> liE S. LounBNço :-Sustento que f: 
ta;(b& ealorços, não póde conclu1r a abertura de ·de !uxo1• talvez de' ütilidade :exclusiva a ê:esa c1a11e 
IJUU . al&lfi& e encetar seu~ trabalhos A falta deste de 1ofeuzes,'mas som .outra vaotarem para a socie-

• coocurl!o que· tódo11 os dias pede. . . ·dade,-pelo menos para sua ensteooia. Cumpre que 
Entretanto.qllal não é a urgencia dessa instruc- de prefereocia·se cuide do ensioo·que' devd garaodr 

ção na mudam;a q11e .vamos lazer lf9s ins&rumeot·.s ·o bem ostar de toda pop11Iação~ · · • ·, · · .. 
do_trabalbo agricola! na- disp~osa dos braços esçr~- o Sa. VJSCOl'fDI DO RJo'Bul!lco·(prílidente do CO'I:
Tos? Nossa popula~~~~~ li!re oao é, MD s.eral, a ma1s selho) :-Sim, mas uma cousa nãe .exclue a outra. 
:rolluliltR1 nem a ma11 am1ga 'de trabalhar; convém, - · · .. · · ; 
pois, procurar os meios de melb.Jra~. de ios_trumen- O Sn. B4RA.O ~· S. LO!J'Ul'fço: -Mas uma de v~ 
t()s e augmentar o_resll)tado dos sarnços.. . será put~a •·referlVel, e culda-•e-desta ainda ·es'l.u~-

Nelilte particular so11 um homem . pratico, e esta cendo aq:.~ella. . . · 
pratica me tem sido bem pesada 1 O dono· d.. um Quereis vêr, sen~~>res. f:{Ual • In.tl~enCJa das ~s· 
es~belecimeoto agrícola paga' ao.operario SOO rs. colas "~ru~olas 'f Ouv1 a seg~;.note oollc1a da· Pruss1a: 
e 111, uer11i gratia. paga que 0 não satisfaz, 8 que « A·c.:gricultur!l nesse paiz tem marchado-ultima
por ftm abaoJona, porque ~por conta propria·. e ná mente com rap1dez espantosa, e alcança a França 
_pequena lavoura, 011 em outro serviço nllo flscali·. nos seus .resu~ta~os, excedendo em alguns p_ont~s, 
o do .e menos· incommodo, presume ·lucrar mais, e 11 pesar da lDfetJondade das terras. ~mo a pnmen:a 

_o agricul~r não colhe interesse proporcionado, cau~.t de tal mudança se ap~ota a Jostrucçio agn
!J8Üdo. tambem obrigado a· renuocial-o. c~la ; o c~o~ecf!JleDt!J·de.slels '!a natureza e ecouo-

. A .scieocia póde reparar e~ote mal e tornar 0 1er- mtcas te~ alb feito mih~res f Nao basta que ·o cam
viço lucl"ativo a Pmbos, melhor paJa ao operario e _ponez snb~ ler, é prec1so q1;1e entenda o que ·1• e o 
vantagem ao agd.:utlor. Consegue-se is~o com uie possa apphcar. · · · A P!us,.Ia t~m orsanJeado. um 
lhores íostrumeotus, com a cooperação dos anímaes, systema complet~ de ensip'l agncola par~ as dUfe· 
com a escolba das sementes, dos estrumes proprios, rentes classe!! ~oc1aes: para estudos supe~or"!' tem· 
e com o amanho das terras: as escolas agrícolas ca· qua.tro aca~em1alf reaes,. além de dousmsütulos 
sinam tudo jsto, e especialmente o melboramento 11 gn~olas hgados ·ás umversalles de Halle· e' .de 
dos terrenos, com o esgotu das terras, a draintJge Berlln.» 
para diminuir a· humidade,. o apro.-eitameoto das Esll~s Jnstituições são para ~abilitar proprietarios 
aguas em clima tão ardente, etc., fltc. Faz-ile alguma e adm1n1stradores .... (0 escnptur menciona depois 
cousa ·quando se-devera preparar o paiz para tão as matarias do ensino nos differeotes estdleleci
craode &r•n&formllção1 O governo diz ,qqe não tem meotos.)Aiém das quatro academias existem l~esco
diDheiro, e impede a votação favoravel do corpo le . Jus (hoje tem mais) de agricul&ura e outros muitos 
sislatiYol Pdd ... -se repetir o crua disse Collumella c o· estllbelecim~ntos para especialidades. Ali socieifa
lmperador Claudio quando fora ao templo de Ceres des agrícolas tem professores ambulantes,· especíe 
ofl'erecer A esta deusa o ae•J tratado de re r_ustica, ie apos&olos para tão util propa~anda: as associa· 
eoeontraudo·se com aquel~e imbecil que. viera· ções agrícolas excediam já de 600! . . . . ' .. 
ao mesmo Jogar festfjar suas victorías ima_gioarias~ Braço11 para o trabalho oão"nos faltam; os da 
. contra os bretões: « Roma, senhor, tem esco-.as pará: Europa pc>dem vir e serão bem recebidos, maa nio · 
ludo, cozinbeir!Js, daasarinos, .. comediantes, gladia·' devemos despender com' estas acquisições~ cUjo cus lo 
dores, em_ Ompara todas a1 extravagancias do luxo' principa. 1. deve pel!ar_ sobr_e 09 proprios. c_oloaos, ou 
e d!i ímmoralidade, por.~m não tem .ne~ .toda. v' sobre os imp!?r~dores, ~pl)nas}h.es,daa4o , g•v~rao 

_ I&lba ~· escola de a«rJcultura r a uoJca Jad&~~tr}": toda pro~_ecçao. Se temos .dloheiro para despeoclel" 
que aos. alimenta .. é: despre~da, .os campos es&ão: com este ramo de ~elborame~to, '.o ,emP.reguémq~ 
abandoaados. » ~boto d1Zia, repito, vendo que la- em -:benetlclo, de nossos comeaerto&as~ Jl 01 ias
zendasJmmeaiu. de "asta ex&eallão, apenas ali- truindo para melhor e· mais facllil'.leJÍ&e trabalJiarem, 

. men_ ta.vam rebanho•, _depeodea&e"a populiçio de jA soceorrendo as milhares de ériilnças abaDdooadaa 
P!Oducello estranha; Latilfu~ditl.. .periliflerurat itll•; e eotres11e1 á_miseria, as quaes ·amanhi ,serAo 1ro-
ls11m. C1 Imperador ClaudJo. admuado.de tanta ias- bustos e intelbgen&el o~rarJos. · . , . 

-tf.ucçio ~e- CoTumella, quàndo riiapem peiWIVa .em Nesta e~ <JS nacional da .. transformação· do.tra:ba
.a adqwru, perauatou·l~e, onda tanto apr.epdêra.' lho tod~ este dese.nvolnmeato aproveitará: •os 
Respondeu-lho o laborioso hespaahol com o bom a.ctuaea bne1 e aos libertos. · . · 

. coalleeido verso. S& ncatllrCJ ,negot, (a.cit inclignctio Na p~vin!'ia da Bahia, no estado actual d .. 
'""''"· _ · . cousas, dimCJ!mente se.poderá .obter alurados, e a 

Certamente. nlo DOI devemos reaentir que em graod~ P!-"OJirledlde teri de desapp~recer. o usu
todo imperJo agricola não haja uma aula de 1gri~ aar,pro~neipal producte- da PrD'!lDCJa, com a ba~
cultura! Pois niõ se dea~ode· para que os cégo1 teza do mercado, na concurrenCl_!l de· todos os PI!
. e mudos saibam a musica, distingam as notas e as ze~, não póde pagar os altos aalano~; e nem Ol· -:àlaJa 
lettral. quando a população toda ignora o A B C baixos fazem coo~ ao prop~ietatlo com o a&rau 
daquella industria., . . ,. . do modo porque se faz o aer.viço. A faciUdade com 

En•ino de luxo ê preferido ao iadispeasavet~ . • q~e 0 camponez obtem um pedaço de terra, até gra-
. . ~ult.amJnte, com que cu~tlya um pouco de fumo, .o 

O SR •. Yrst:ONDB Do Rro. BRANCo. (pr_est_tlente do 111d1spoe contra toda SUJeição. A cousequeocia·será 
con1ell&o] .-Ve luxo não, de ,benetlcenc1a. cessar &oda~graude cultura qu&.faz nossa exporta., 

~.-r-.....,_,..-...,.....,._.--~--
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·ção, com perda da classe dos actuaes proprietarios 
e de saus eno~mes capitaes empregados na indus· 
tria que foi de seus antepassados. · 

Se. pois, o goverr1o pretende fazer sacriftcios para 
fundar colooias de melhores raças humanas, prefira 
antes preparar anossa para o trabalho, medi~tnte a 
maior possível· instrucção. O melhoramento das ra· 
ças virtf com o tempo e sem· fazE"r victimBS os brasi
leiros·actuaes. O que q_uererieis vós que vos respon
dessem os índios braVIoS cujas terras invadim.os se 
lhes dissessemos que o fazíamos parn. que em pouco 
tempo sua P.atria fosse enriquecida de melhor raça, 
e tivesse s_etis campos cultivados, e cidades tlores
centes'l 

Naturalmente perguntariam elles o que-alguem já 
perguntou: o que ficamos sendo nós 'l Nem selva
gens como aramos antes. porém succumbiremos; 
nossa raça será extincta. Portanto, accrescentariam 
elles: promovei esses melhoramentos por contll e á 
custa de outros- e nilo das victinsas. · 

Igual resposta poderão d;~r .os. proorietarios e 
outros brasileiros quando exigirdes o sacriflcio .:.o 
resto de sua fortuna para !mportar colonos que 
venham funda).' bailas povoações, ficando suas plrm
tações abandonadas e inutilisados seus ediflcios e 
seus capitaes empregados. O governo deve portan
to. de preferencia fazer todo possível sacriflcio para 
i·nslruir o camponez, e proporcionar-lhe methodos 
de m11is facil e productivo trabalho. 

Nesta transformação social conte-se com o de
crescimento .da renda e com o de3animo do lavrador, 
que ainda vendo o futuro brilhante para o paiz, Ju 

· turo que ha de vir com passo demorado, dira triste: 
Serã tudo bello, minha patria se elevará entre as 
nações, porém, .minha casa, minha família, meus 
fillios que sorte. terão ? Minha patria, é tudo isso 
que me preoccupa. . 

Portanto, senhores, o fJUe fizermos deverá ser 
sempre poupando esses agncultores ... 

O SR. BARÃO DAS TRES B.t.RR.t.s:-Ap!liado. 
O SR; BARÃO liB S. LoúRBNÇO :- ... e os ouvindo, 

P!lrque elles quereq~ o que o·governo quer, elles 
unda com mais efficocia, porque sua sorte o exige. 
. o. SR. ·BARÃO DAS Tus BARRAS :-Ainda mais, 
apo1ado. _ · · 
· O SR. BARÃO DB S. LouRB!I'ÇO: -Se ha quem se per
s~ada que estã isento do infortunio quando elle nos 
v1er, porque &em centos de ·apolices, capitaes em 
g~ro,ll' propried,des ur~anu, engana-se; e á estes 
~lta.rei as palavra~ de CI_cero que se indignava com 11 
1nd1fterença d~s r1cos diante do perigo da Republi
ca;. dizia elle: são tão loucos que acreditam que 
suas rique~as serão salns,se a Republica se perder. 
dta e'tult1 sunt ut amissa Repubhca, piscinas suas 
salvas Core videantur. »' · 

Todos _sentirão ·os efteitos da crise •. Os juros 
das apohces não serlo pagos no todo ou em parte 
ou em tempo ; os ordenados · diminuirão com a 
renda pu~lic'!· porque não se empresta par.1 a des-

. peza ordmar1a. · . · 
· ·. Este re~ultado que so deve prever não é do pro
..Jecto em discussão, é da transformação &ocial, maior 

ou menor ·segun.do a prudencia com que ·lelislar
mos. Uma pa:ada ao progresso da renda, e mesmo· 
um recuo,_ deve ser calculada ; depois se marchará 
por diante, é isto de crer. . · · 
~as colonias européas u. conaequencias que pre

veJO deram-se por 20 e mats annos, apezar das cir
cu_mstançias eapeciae1 favoraveis: os colonos tinham 
mae patna que lhes garaf!&ia ·~ or_dem quand~ per
turbada pela transforma•;ao, e ultlmilmente &tvemos 
ainda occasiiodeler os debates do parlamento inglez 
1obre occllt'reneias de deaordens graves e de violeli
cios do governador de uma das colonias emancipa
das, á qu_em se attrlbuía excesso de acção repressora 
contra os pretos libertos.que·hostilisavam os antigos 
senhores. · · · . 

se.a renda dessas colonias nlo bastavam, as mães- ' 
natrias Fuppriam; se pediam ellas forças, as rece
biam de prompto; gosavam do monopolio do con
sumo de suas producções nessas mesmas mães ,pa:. 
trias, o que sus.te_nta_va o'preço elevado dellas. cut:.:. 
dava-se de substl&uu os braços promovendo a im
portação de asia•icos, pondo ao serviço lias colonias 
suas relações diplomaticas, sua infiuencia ci-vilisa
dora, seus numorosos navios e seus capitaes, éom o 
progresso realtsado nas·industrias coloniaes~ ~ 

E o que temos nós 'l -
O Sa. ZACARIAS :-Os 500 coolies do contrato. 

O S11.. FERl'f.t.l'fDEs DA CuNHA : - Somem~se pela 
terra dentro os trabalhadores actuaes do paiz 'l 

O S11.. BARÃO DB S. LouRENÇO: - ;pois_ nãB- lhes 
estou d1zen~o que os actuaes são os escravos? Não 
tem.os razilo de reeei~r que estes libertados_aão se 
queuam prestar li grande_ lavoura? Não estou pro
movendo,. pela idéa da instrucção que torna facil 
o trabalho o mais lucrat1vo, á que elles se pres
tem 'l . 

·· Apl'zar daquellas refendas vantagens, repito as 
colonia~ -I!Uiopea!J 'recuaram em· sua prosperidade 
por muitos annos. Nos Estados-Unidos· que se cita . 
todos-os dias at'ribuindo•se á teima do Sul a guerra 
a~ calamida·las e a emancipação. forçada c imme: 
d1a~a. o.s acontecimentos tiveram_ difrerentes causas. 
A r•vabdade não proveio do e•p1rito pbilantropico 
d? Norte, sentimentl? incompativel com a rt>pugnali
cia e desprezo que tmham i gente de côr, levantan
do-se todos de uma mesa, ou abandonando um hotel 
P.ara · não se con_fundirem com ella. A rivalida4~ 
tinha outros m!ltivos: o Sul era pro.ductor agricola, 
e o Norte fabril, · fazendo-lhe conta o monopolio 
pelas pa'!tas protectoras do consummo do Sul e da 
lmEortaçao de· sua materia prima para as fabricas 
do Norte. · 

Actuou tambem a rivalidade da influencia. de go
verno, COrtJO sem estas causas ·se tem jã querido es
tabelecer entre o Norte e Sul do. Impeno.- E por que 
as desgr!lças do Sul nesta transformação não fo· 
r11m ma1ores? Porque o. Norte deu garantias de 
eonserva_çã_o da ordem, ou os meios de restabelecer 
a_ tranqullbdad~. Não obstante esta vantagem deci
Slva. quanto nao softreu o Sul'l Quantas . famílias 
perdtdas, ricos tornados pobres I Na Bahia e em 
uma fazenda no Jeqnitinhouha viu alguem de' minha 

,.._.. 
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cau. moças. llein educadas entregues ao ruela &!'atia
lho ·e 'Carre~rando agua _para · o consumo ·da caaa I 
AJsuoa que aa eml,.raçao tentaram romper.as mat
tas ·e·. fundar estabelecimentos agricolu tem auc. 
eumbfdo as febres, complnbeíras destes primeiros 
trabalhos da clnlisaçlo. ·· · · , : 

eslé lado, e certamente eu1mentaram •• apprehen· 
Iões de agricultores que nio tem . tio vaa&a., inatruc~ 
ção. O· que admira pois. que ell'!l.resm~nguem, e 
até gricem 'f Como brasileiros que tem·o dlft.í&o de 

·intervir nos· n.egoclos do,paiz,_e nlo ~mo 08' colo
nos ela: Martinica, podiam -~pedr-o !JUIIl''dúse um 
destes, em occasião semelhante, i mae patrJa,.M
Guignard; cujas pal~vras J~go le~i. · . · -~ . · · 

. : .0'' f{_~8 podemos DÓI ofrencer a .liTOUra em pe. 
ri•of, 'l.ue recursos? Nem· a· guantfa da· tranquflfi. 
dade I Iodas as nosna fnathliiçõ.ea_· eatio desacre
ditadas para se ,obler a competente:relCirma. A.es· 
peraaça ne Deu s6 noa na&ciCuros, que aio aerllo 
caldados. . · 

Podiam. fazer auas man1feetaçoes. , lendo de pru· 
denéia toleral·as e até desculpai-as :.&rat•~se de seiiB 
interesses mais vilael:' ~ embora oi _compr!!hendam . 
mal teem direito de procurar o melhor, sepndo seus 
pensamentos. Contra o.excesao. de·auas gueiuaae 
deve oppor a prudencia .. e a .d~&cuuio cafma· e ~re
flectida. para os convencer e . alo para os !'XCI &a~ 
ainda mal8. Governo quer dizer retle.do e pae~encia •. 

, O ·sl\. Sr.r.v.EIRÁ D4 MoTTÁ: - Nio !alie em nas 
cfturos, falle em moíituros. . , . · .. 

o Sa. BARÃO DB s~ LOUI\BNÇÓ : _:Nilo digo taes 
cuusas para que .de&animemos; tenhamos f~, mas 
dechristios e nllo dos mahometanos, que-é o lata· 
Usmo: fé toda chrisli acompanhada de nossos esfor
oos. ·Nesta grande crise, que é u:na ada actualidade, 
s.obre o governo pesa a responsabilidade ; deve elle 
tr • .,albar com muita dedicação. Eu. tenho mais re
cefoi. da. emdncipação gradual que se est4 rromo. 
vendo sem medidas preventivas, do que da adopção 
do ver:1tre livre, cujas dimculdades são vencíveis, 
comtanto que se providencie 4 sorte doa nascfdost o 
se remova o perigo da politica lo·,.al, perigo que na 
dé resultar da iage.reacia· da autoridácfe no 8810 dab 
familías com .o pretexto da. flscalisação legal. 

· · O Sa. VISCON'DB oo Rro BRÁNco (pt'e#dent~ do con
stlhol : - A politica nunca · aUentou eontra a pro~ 
"priedade, é peeciso fazer· lhe esta Justiça. , 

'0 sà..- SrLVBIIlA DA MeTTA :.:... Tem att61Jtado até 
·contra o pudor, qu11nto mais contra· a propriedade. 
"OSa·. B4Rio DB S. LouRE'fÇO :-Se não tem at

tentado, o que nlo concedo, depois desta luta .e 
nesta transformação pdde fazel-o e é de crer que 
o faç.t. · · _ . 

Senhores~ eu penso ,que o gover.oo tem guardad~ 
.estas regras, porem, não. o tem fe1~ alguns orado· 
res, não o fez a commisaão da eamara, não tem pra-
ticado assim seus escriptores. . · . · . - · · . · 

A. ·acçilo pdde ser imprudente .. p~rque vem elo í!
reaponsavel,-do que se sente preJUibcado: a r.:acçao 
não o deve ser. . . · · , 

(Houv11 um aparte.) 
O Sa.. ZAc.\Rus : - Se .ha culpa, não é só· dos fa· 

zeodeiros, maa··,,o governo, dos que o apoiam, ·.dos · 
que escravem. · . ~ · · . .·. :. -~ . . 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (I"'BBidenta do jjQn· ' 
s~lho) dá um a parte; .- . · _ . 

O Sa. B4RÃO DI! S. Loirasl!fço : - E a ji-a tal re•
peito disse o que convlnba, e o 1lz para · jus&ift
car-Die ante a minha província, que,eertamente não 
approvaria minha mudez, tendo-meporsubseqien~. 
Ofenbo poucos annos a vlvér,; observei ·•empre a . 
franqueza, e não desejo perder a opinião gaah11.em. 
tio ·longa carreira parlamentar. Efs o que d1ase 
M. Guignard (18) : . · · .. · 

uNão lusteutamos o principio da escravhlio em si 
ou uma iustiça-absolu&a. 1[6s uos permit&istes com-· 
prar um bomem e fundar com elle possa pro_prie
dade, como ·pois quereis hoje que a rellabilitaçao do 
principie moral · destrua n direito areado sem res
suardar as consequencías desastrosas da m_udaoça b 

Senhores, meu proposito princiP.~~l com este mal 
alinha.-ado dJSCUI'SO foi a rebabib&agão dos proprie
tarioa P-ara que aãe se julguem o1fendidol com o 
que se lhes tem dito. Sou proprietario ainda, meus 
1Uhos e genros vivem da lavoura, e a&sim muitos 
parentes e amigos. Se eor minha parte estou um 
pouco afastado e com Vldll publica. e tenho um ai 
nho dift'erente daquelles que me interessam, nAoestli 
elle tão provido como o do corvo para tornar-me 
insenaivel ás desgraças do agricuUor. Na.o cuideis 

· que as aj?prebensões nesta luta alo unicameate. do 
Sul : o Norte as tem, alli ha verdadeira anciedade, 

O Sa. ZA.cAaru: - Lo.ro o fazendeiro não é réo, 
réo é. o corpo legislativo.- ·é o goYer~o. e poli todo 
Btasil é réo.. . . 

e sobram receios. · · 
· Não se pense que estamos tranquillos nas no eaas 

fazendas, principalmente depois do odioso que se 
tem imprudentemente lançado sobre os senhores de 
eecravos. 

O SR. Z4C4RI.Ü:-Apoiado. 

O Sa. BARÃo DE S. LouaENÇO :-0 mesmo pare
cer da commissão da camara iievera abs&er-se de 
ai !fuma cousa IIUIJ tlisse incoiueaien te: as questões 
philosophicas fiquem para a discussão das escolas e 
p~tra os debates da imprensa, e as religiosas par11 as 
Igrejas. Tambem alguns discursos peccaram por 

O SR. DA.RÃO DB S. LouRBÇo :..:..senhoreí. quero -
ser· entendido: não attribuo ao governo-a paterni
dade das recriminações do_s que o apoiam: reparo, . · 
porém, que não tivesse feito mais esforços.para os 
obstar, para impedir o tal relatorio da commisaão, 
incompativel com a. situação escrava que.continúa. 

O SR. Z4CÁRIA.s:-E' o que dl1o. 

O SR. B4RÃo DR S. L(IURBMço:-0 nobre senador 
por Goyaz disse bem quando asseverou, que um re
formador não póde ser sectario cégo da logica, é in
concilia.-el com as doutrinas radicaes. Elle não faz 
o melhor absoluto, procede como o legislador a&he· 
niense que citei já. Não tira as ultimas coasequen· 
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cias do nobre senador por Goyaz, ttrA de as renun- · elfài&o os suvernos não pódem dispensar o apoio dos 
,ciar muitas veze!.,.. · agricultorea,· dessea .possllid~rea de terras,. a que~ 

· · M · N" é · · alludia Napoleão !·quando dl&118: lGUf're,ne lrembl• 
O SR. SlLVBlR4 D.A OTTA:- ao preclte renun- ptu, cuidem de 9• auXiliar; não deixem a ctJndlli•• 

ciar, não. a:r:eite. Provide_nciaa restrictivas para obdgàr 01 
o Sa. BA'klo DE S. LouaaNço:-Modiftcar •.. ·. libertados a uma vida _regular são ursen&ea e.iadt.-' 
o SR: SILVEIRA DA -yo.fu:~As renunciâs não são pan~y~ia. Não se peae_e facil o trabalho do lib,rto 

do radicalismo. , · ao serv1co de seu antlgct'.:senbor.; a deaconOança que 
o· sR:. FERN4l'I'DÊS DA .CUNHA dá uín aparte. lh~ é natural o levará de .praferencla a prestar a e•~ 

traliho o aerYip·d~ sua von&adf). ·. ._ '· 
. o sã. PABSIDPTE:-Atte'DÇão. Eu_tenbo e•&a .trlste_.ex~q.Jieacl.a·•" com os mora--

- · · ·· · L · · · · S ·d · dores gratuitos de terras dif minha pc·opriedade, . q"" 
O SR. B.U\AO. DR ;:,. ounzNço· :- r. pre&l ente, prefeoribm alu1ar-se a visinhos. e até ~or menos, 

se não. tivera dito em outras occasiões que estava entretanto q11e eu nunca devi Ulll ·real de ser'fi"-"11 
incommodado.o diria agora, mas como o fiz então d b , , ll"' 
aão o farei hoje; e peço que sa não escreva. CHi-- a mlD a lavoura, .ossem guaes .• ossem meus 
larãdad•,') Tenho fallado mlis do gue teRcionavl!, apertos que eram para fóra della. ·. · · 
e ·desPjo concl•Jir. Meu fim pr.incipal, além do de- O . Sa. FERl'I'ANDBS DA CuNHA·:· -·Quando muito 
ver de exprimir minhq, opinião, ·foi pedir ao go- haverá deslocação, mas Dã!J ce11iaçio de trabalho. ·· · 
nrno, pois que a lei sarA voteda; ao que não me O SR •. PRBSIDENTG :-AttenÇão i · ·· · 
opp~nbo, entenden~o qile l;Jma c.rise ·por _um tal 
motiVO e nesta OCC8SJãO, seria nOClVa ao palz, que o SR. FBRNAl'fDBS DA CUNHA:-E I >razão é a e:ú•· 
procure em seus regulamentos reparar os defeitos tencia da escravidão. ._.,; .... 
que se teem conhecido na discussão, que proceda O SR. BARlo DE S. LouRENÇO : - Haverá di!lslo
com muita reflexão não poupand_o.trabalbo, que con- eação de trabalho e até degenero de cultura, e por 
salte com os interessados, os agrtcultoree, nlo se en conseguinte de11locaçiio de riqueza : e se não quer 

·tragando sómente aos homens de gabinête. A falta que os deslocados t&Dhamapprehen~ões e faÇBm 11uas 
de interlerencia dos proprietarios pó de !er ainda queixas I Se a delllocação não prejudica o todo elA 
em parte reparada. Não se póde presciadir de seu nação, o que não ó exacto, cau11a damno á uns ~ · 
apoio, que é o mais certo e ma,is poderoso: porque eogradeeerl outros : os ricos so~rerão e muito, por
pois não os chamar, os contentar mesmo 'l . que o pob!'e tem seus go~s limuados por educaçlo 

Lemore-88 o governo Elo dito do phtloso_pbo e por hab1to. e aquelles nao, e por tanto sea11 solld
Annaxagoras, de quem. C" r!! d~sc!pulo Pericles:! me~tos serão ma~s intensos, devendo ser poupados, 
cabindo aquelle na ma1or m1ser1a, e em c•1mpleto • 88 1sto fôr possJvel. As gr,ndes tranllormações 
desanimo, cubriu a ca~eÇ!l e espera'!a a morte,: soe!aes não se ·realisam sem·.grl!nde abalo, ,por;ém .o 
quando lhe appareceu odlBCJpulo 9ue ve1o tarde em, leglSiador ·pradente procura m1norar os males .c;aue 

. -seu soccorro. O philosopho senundo sua presença; ·si!. o inevitaveis. ·renho dito o. que penso; ·ainda· q~te 
·lhe disse : « Pericle11, quem tem necessidade da luzi não tudo quanto penso, até por economia de temp~); 
de uma candêa cuida de deitar-lhe azeite». Se com e. nada mais dire1. (Muito bem). · 

--------,.-.....,..--------~------.~. -__,.,.......,.. ______ _,_~J""7 
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PELO ExM: SR: SENADOR 

- BARÃO DAS . TRES BÀRR·AS . ' 

Sr. ~residente, volto ao debate em ·cumpr!:nAnto de 
um iJever imperiOso. Tenho profundas convicções 
Sobre a imporuncia deat~ questão: não tlz'reservaa 
de IIIÍDha opioiAo deixando com pezar. de acompa· 
nbar o actual gabinete, para· consecvar-me em si-
lencio. . . . · . 

No primeiro "discurso que proferi ~:~esta casa não 
tive tempo. senão para e:xpíicar a.di1rerença de um 
projecto invocado pelo 'nolire presidente Jo conseiJlo 
em que indiquei o mo:Jo como po<Jiam ser reali
sadils, se1o graves inconvenientes, as· idéas de um 
outro projecto do' Sr. visconde de S. V.icen&e, que 
sjo as mesmss . da P.roposta do guverno. Preciso• 
pois. aesta occa11iio expor m.nha opi ... iiio com 
maior dê~tenvolvimento. · . 

Não me induz animosidade politica : os nobres 
ministros o sabem: desempenho um dever de coo· 
sciencil. . . . · 

Nomeado pelos lavradores e commerci1ates que 
em grande.numero se reu~iram nesta COrte, desper• 
tados pela prop(lala do governo, par~~ fazer parte do 
seu eoneelbo dlrector, depois de manifestar o apreço 
em que 'ti!Jb.a tão subiJH honra,, pedi licença para 
aio_ ac11mpanhar o eonse1bo nos seus trab:tlhu, por-

.. que, membro do senado, llU queria conservar inteira 
a liberdade de minha opJnilto individtJal, assim 
como sua exclusiva responsabilidade. 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA :-Ainda bem. · 
O Sa. BARÃO D.,s Ta as BAR liAS: -Entro na dis

cussão s~m escrupulo de tomar tempo no senado, 
conver.ci1iO como estou de que ella deve ser pausada 

. e reflectida. Tenho em memoria as palavras profe· 

· Ni~ é nova'~u opinião; já aa&erformea&e a eDJi~. 
tiu o nobre presidente do oonsalho; e foi re~roclu..: .. 
zida pe'o nobre senador por S. PjjuJo: · eatão ruoda
ram-se na representação mttito sensata· dos •Jav.ra-
dorell de Caocagallo. - . 

Sr. presideute, não penso do mesmo modo; Sem 
me aliirg.n em considerações de·out.ra ordem, basca 
reportar-me ao proprio documento em que se epoia-
ram os nobres senadores. · .. 
. Os lavrddLres. de Canta~aUo, cuja. o~iaiio,~ ia· 
vocou, em Eegu1da · •.o top1co que fol'lido, ditem o 

·que o senado vae OUVIr: . • ' . . .. 
« O governo que não trepidou ante a reepon .. bí·, 

lid.:~de enorme de aventar ó problema, cle'e agora' 
dar 11Jguns passos no caminho arriscado, onde aveo
~.urou-se;. mas d~ve antes de tudo colher as redeá1 . 
aos propr~os sen&Jmeatos, submetter a maduro esa
me as· suas idéas1 e· ouvir as vozes de todos lll que 
podem ter voto e.1f tal materia. ' . 

Af!&cS~ mil Yazos antes, as e:ugera~PI da pru
dencra, ao que o açodameato descomedido da &eme· 
rJdade. » . . . 

ridas por V. Ex., Sr. pr'3sidente, no conselho de 
Estado: «é melhor preferir ao~ elogios pela colori 
dado as censur.~s pela demora.» 

Tod .. a as outras repreeentlgões dos Ja,.~adore• aio 
concordes em que esta questão deve ter uma eolu~ão 
madura, retlecti,da. A razilo nova hoje produzrda . 
pelo nobre pres1dente do cooselho conllrmd m10ha · 
opinuio. N~o- é quando os ao imos se acham exal
tados, as pa1xo ·s em movimento, que se deve preci
pitar a soluçã_o do uma questão que todos sabem que 
em outros pa1zes teve um processo ditrerente. NlD
guem o sabo melhor que o nobre presidente do con
sel~o. po_rque tambem nioguem melhor, nem com 
ma1s luCJdAz do que S. E:r. o mostruu nc:. seu lumi· 
noso A retl~·ctido parecer, const~nte daí" 1lctas do 

.conselho de Estado. . 
O nobre sena~11r P;lf! ~rovincin do Rio de Janeiro, 

que ba pou,·o.s d1as dll'lgJU-seao sonad:> p~ra f,,zer jus· 
uça aos sentimento:. d!>s Jav1 adores, eHá seguramen
te de a~cordo coo:' mm h a opinião. NingU!!m resiste, 
Sr. presidente, á Jdéa da emancipação; não ha entre 

Disse o nobre presidente do conselho, uni sono com 
a commissllo espedal nomeada pelo senado para dar 
seu parecer nesto grave assumpto, quo ó urgeat~;~ 
uma decisão durante esta sessão. 
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nós osclavocralRB ; a divergünc·a ostá unicamente 
nos' meios, no f!!Odo rnelh~r de chegu_r~os a!' resuhado 
que todos deseJIIDI. Oop01s que se ex11 gulU a e•cr11 
vidão nos Estados~ Unidos da Amarica, nessa gTande 
nacão a quem nos era licito imitar, ninguem mais 
acreditou que estl instituição podP.Jqe perdurar. fi 
cando nós o p~iz unico no mundo que a con~rvasse 
Nín~uem quer, niaguem de!!eja que e.•t~ instituiÇilll 
se perpetua; os lavrado1es sao os mats 1nteressattoe 
em. que semelha.nte questjlo tenha uma coneniente 
solução. . . . · , . · 

Não roceie~ 'pois, o nobre prosid~nte do . .-conselho 
dificuldades pela demora: creio antes que o governo 
achará ao . edo1· de si os interessados _para auxiliaJ-if 
em uma sultiçiio prudente e adequa.Ja ás. nossas 
circumstancia~. O que não convém, Sr. preside.ute, 
é a precipitaçilo qua se vae presenciando. O sen'ado 
ssbe como Cni esta prQposta.:vota•la na cam11ra dM 
Srs. deputados: no ~enado, uomaando-se ums com
missão espécial, segurlimen~e para· um estudo seria 
de tão impo1tante questão, prescin :iu ella de qual
quer exame e deu lo(lo um parecer conside1·andu a 
ma tcri·a urgente e sujeitando-a á apreciaçllo do 
senado, sem mais renexões. 

.Agora, em uma pr,orogação, parece que o governo 
está'· dispo~to a razer .pasrnr esta reCorma, sem ad· 
mitti.r emendas; nem d ·r lugar a que seja mélhora
dai" quer que o senndo fique ad~tricto á discussão da 
camara dos deputados ! s.~ria reduzil-o á chaneella
rís 1111 outra camara. 

'O Sn. VISCONDE DO RI·J BnÁNco (presidente. do 'con
sellw):-0 sena tio decidirá se 11s emendas silo t>n não 
necessa ri11 s, 

senhores os melhores e mais desvelados protec
tores) 

Ern circumstancias, taes vê· se bem quanta faci-
lidade havia em escolher e praticar o melhor sys
tema tio emaneíp~ção, que seria aquelle que mala 
depressa, 1em destruir.. euas boa::! relaçot~~, sem 

.perturbar o trabalho, chPJasse á exuncçao da escra
_vldiío. .· 

Em taes disposições, o sy1tema do resgate, pro· 
posto pelo Club da LRVoura poderia e.m circum~tan
cias norraaes produzir o re111'1&ado que ae deseja •• 
O 1yatenia proposto pelo Clnb dá L"avoura estl\ lt>nge 
de pa'recer-~e com o que o nobre presidente do 
conselho imaginou e combateu o resgastt• por meio 
de o.nl)ro_Sa!f imposições sobre o Estarfo, o resgate 
reduzido a uma lut>~ría. O resgate proposto pelo 
Club da Lavoura não é em ultima an11lyse e senão 
a amortisação do capttal empre~ado em escravos 
com os pro>•rios recursos dos senhores. 

E aqui, Sr. presidente, cabia perguntflr: ha outra 
fonte de riq'leza em n•'s~o pRíZ? H11 outros produc
tores que não S~<jam 08 lavradores pllriiSQ Cnrl&iderar 
o Estado á part•• delles, e fallar-se em impostos 
lançadt>• sobre· o Estad··· '? Entre nós em rel11çào á 
producção da riqueza publi.:a o Estado é 11 la'voura • 

Todavin, Sr. presidente, como la •radar disposto a 
ace1tar quaesqr1er medidas que não eomprumeU'am a 
segurança .e discipllmt- dos estabelecimentos rur:~es. 
nil.o impugnarei ·Q systema de estancar se a uniea 
fonte que resta da cscrs vidã11. Eate aystema com
quanto sotfra diversas e ponderosas objecções, entre 
outras a de ter atreito mais llemorado, olfere&:e com
tudo a vantagem de estu ao alcance .de 'Wdal . as 
intelligencias a sua comprehensão ; não nascendo 
mais escravos, a morte, a philantropia dos senho
res, a caridade publica, em certo tempo necessaria• 
mente trarão a estincçio total. . 

O Sa. DARio nu TRES BAna.u: - Sr, presi
dente, minhas opiniões, r~~eus sentimentos a res· 
peíto de tão grave assurnpt" são conheddos. Eu 
desej•l tanto como os que desejam mais a adopção de 
medidasqua .. tranCormem a instituição servi\ no nosso 
paiz: desejo o ruais brevemente possível ver entre 
uós t>lttincta 11 es ra.vidão. Além •lOS sentiroentos 
humanitariils, que não são privilegio do niiiguem, 
act11~m no meu espírito considerações de especial 
benevofencia e',ie ordem economica como possuidor 
de um e~tabelecimento rural. Do 1nesmo moio pen
sam os ·outros fazendeiros. E' uma ve1·dade que não 
póde ser contestada ·lealmente. que na pbibntropia 
e gHnerosidatl'e dos proprios senhores os escravos 
team :;chado um valioso recurso para sua libertação. 

.Mas, Sr. presidente, tenho por essencial que as 
llladi•1as que se haja de adoptar não alterem as .·ela
çi5es b'!'nevolas que existem entre os senhores e os 
eacravos; tenho por e~aenci,.l, consorvando~ae esta 
instituição, não desmoralhal-a, óáo enfraquecer a 
açção dos senhores, nem.deix11r em duvida e abalada 
" propriedade. subsistente. Chega-se ao mesmo re- . 
sultado: as&ancar ·a Conte d.1 escravidão, ou pelo 
sys&ema do ventre livre, declarando .1ngenuos quan· 
,tos nascerem daqui-em diante, ou_respeltando-se o 
C•cto d" ventre escravo, mas- tirando-lhe o efl'eito 
pela lib•Jrtaçiio dos que delle aascerem. 

O primeiro systema cons11gra 11 illesitirilidade de 
nasciml3nto do escravo, que aliAs conservll _·a res
p•lilo dos 11n1eriormeute nascidos, e suscita muitas 
outra~ difficulda las sendo a maior 8Ql relação ao 
!avrador e 11 que mais provnca sua repugnancb o 
i.·r n esta medida o cara•!ter de provisort<t. · 

O n bro senador pela provia'<ia do Rio da Janeiro 
col11 11lgarismos deu a prova, d~s.ta vordo~de; Of!l um 
quinou~nnio, em UIU mumc1p10 com populaçao de 
50,oo·o esta·avos, obtiveraru ·hberd-1de mais <lo 9,ú00 
P"' sim~oles genérosi.i11de; e cumpre leVllr cm conta 
a d•:fldoncia 110 t•ec••nsearnonto. Llupois que ,a pro
p.o~au•h comL>çou a ostcfltar se intluen~e. as gone.
l'OS1•1ades mo•testas se occult~ru·n. Nao ha f.,z ... n· 
ddro nba,ta•lll que em ca•1a anno não dô liberdade 
a tdguns· dus seus escr,.vos. Ent1·e nós ni10 ha a in
disposiçào que se n"tava nos Est<~d•IS·Unidos entr:'' 
n raça IJrunca e a prct1: nao sao os escr·avos consl· 
dõr<odos como materia commr~rcial: entre os nossos 
f:~zr:ndP'ros Riia partt:l df' su11 f"rnilin,nr:ham cm stHI~ 

Niio é presumível quA. considerailos lngenuos 08 
'f'le nasceram das e~cravas, se lbes possa spplicar 
·•m regirnen que • não seja apropriodo á sua coQ~ 
•li•·cilo. ln~enuos, quando verdadeiros escravos não 
sf!jârn, como estou que não serã•l, sujeit<Js todavira a 
servi~.:o obrig•tol'io por espaço ~e 21 annos, é cõusa 
'Jll~> l!fferece alguma repugnancta. O mosmo nllo se 
,Já a respeiLo do outro systemo, porque os que nAs·· 
o'CRSOIU seriam livre~ com 8 Himples COiJdicÇão de. 
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••rviços por tempo determinado ; o 'IUe estA em 
nossos habito11, e não o1ft~rece repugnancia.· 

Uma •1as gra voa objecçõl.ls ao systema dos nasci . 
mantos livresl4 a injustiça. rela uva que di3 1ua ap
pJicdçàO re1u ta. Nô·prol'osito de reparar uma injus
tiça· absoluta, desvia se de seu fim, concedendo. 

·tudo aos que hão dê nlS'ler, e·que. menos merêpem 
daa nossas aft'eições, entr~tali~ que se !Jroscr!ef'e 01 
escravo3 ac&uaes que trabalhara DI, qull já solfreram. 
e .sabem aprecidr a liberdade. No systcma da libero· 
tr.ção do~ reol!im-uasc~oa, mediante iDdemnisil~o; 
desapparece ·ou _óccultc~·.ae .o rigor desta' injll_8.t1Ç~; 
da lrvres, porque o b"neflc1o· é menos cuatuso~ ee. 
puso que com relação aos outros· não caberia'. n·,1s 
forÇas do Estado e simultaneamente o despendi.>· da 
iomma pntciila para tão larga· indemuiaáçl[o, ·· .. · 

·Qualquer. porem Sr. presidente que ~eja destes· 
•..vsteinas o preferido, o do vt-.ntre livre uu da liber:· 
toção doa que naso.:erem de ventre escravo} é con
diçi!l essencial para a sewnrança, tranquil idade e 
bem estar dós senhores,_ que iDtt:rvenha a· SWl V'o,tt· 
tade. . 

O liberto ou o íngenuo·sujeito a se"iço, que tiver 
o conhecimento de que d~ve. sua liberd>~de ao .favol' 
da· lei, que reconhec"li .sua' j';lstiç'a. cont~a a. von
tade do senhor, que por proprta deliberaçao o con
servaria na a1crnidão, não póde nutrir seDtimeiitos 
d·e beuey-olencia para com este.· . · · 

este trabalho é boje publico:. n~s tl)dos o coahe-
oom~ . . 

:cabe. aqui, Sr. presidente •. render;. os elogios de, 
que ·e merecedora tto respeuaval · corporaçao. O 
conselho .:le E•tado mostrou· grallrie pru.tencia·, o 
maior desejo de sati~razer a importantl!&.iotsresseâ 
do p!Jiz de um ~odo convenien~ .. Este. trabJlbo~. 
de•~Judado das 1u(orma~ões mu•to proveitosas doa · 
lavradores, per sua especialidade Córa do .nica nce da. 
aabtldoria doi illuiltres coiuclheiros, não se Jl:odia 
cuitsi.derár,. ~em por c.er&o er" c~ns~derà_dl) pelos 
seus autorea como a ul11m1 palavra .. em tio. grave e 
co~plic~d~ tJÍJA8tAo. Os lnr.:td()r.es esp~'rllrai'Jl ~l!.eil
ciOIOB inspuados Da .coDfiaoç:. queAae~ m.erec•!l~ 
aquelles a quem cab1a resolvei-a ••. · , . . . .. .... , ., . 

Demais!_ s~. preaide.nte, er1:1 crença .ge_rl!l,que es~ 
Degocio uao seria decidido. no Brasil, em que elle 
iDteressa 11 um•-:_ classe muito iiJJpor~;J;J~e :·11;~ .!JU~~po, 
pula~o, c!e mod~ · dilfercnt_e_ porqiJe ~IYJ!l sido 
resolvido na~ colo01as d,aa. ••aç~_es. e~:~rop~~": :Iodo.• 
sabena e f!'Dobre presidente cfo .. ~nse.~h~ ~Xp.Qz ' .. CIJ.Dl 
uma lucidez, que eu não o pode.-el, ret.:r.od.u~l,,_,~ 
longo e demúrado ~roce~so po:rque~·rosol,u.ção·d~lta 
que, tão passou alh. Fo1 com sorpreza gel'al qae. ·se. 
-viu a prupOSL.l do actual gDbine&e ,aprea.entà(fa,· em 
Maio n,a camara dos deput,~ol~.. . , . . · .:,., ' .. 
. O consel~o de Es~do bavl!l·,f~)flnulaJo .. !JDl p~~.· 
Jecto ·que a1oda .pend1a de noTo ·estudo e ·~nais a cru~ 
rado I.'Xame. · · · .. · l!m t"d:t .a parte, Sr. presidente, aonde se tem 

triltado de tão grave assumpto tem-se reputRdo como 
D'licessaria e indi-pensavel nã9· só a audtencia. dos 
sonhares como ·os conselhos de su~t experienciu·; 
r.nLre nós ~e o·utro modo se procede. Nunca os·h
nadoros. ,que são os priDcipaeiJ proprietartos de es 
cravos. Coram ouvidos e as suas representações teem 

. Te'lJo em vista eete trabalho, ainda incompláto,' 
uma commissão da: camara doa depn'úl"dos~ na·sessiio: 
do anno pass:.d~>, organisou OUll'O com' h:Ôpor.taàtes"-
.modificações. · - · 

O governo pondo de parte ,este e alteran'do consi· 
·leravelmente aquelle. preparou e.sta proposta que 
aggra v a e torna difficil a posição Jos senboreai de .es
cravos. 

sido· dMsc .. naldeudaa. · · · · 
O governe organiaou e~· Maio es_ta propoatlt,· e 

apresentaDdo-a decla1·ou logo capitaes taes medidas: 
veDtrf' livre, pecullo,. alCorda fo>rçada ; e dahi em 
d!:&nto. cerrou os ouvidos lia v~aliosaa considerações 
feitas na caJJI&ra doa deputados e. nas represe~•taçoes 
dos lavradora~:· Nada o tJemove. do seu proposito: a 
proposta deve pas1.-r t~l como foi concebida •. 
Apes~r disto,. não -abaDdonarei a discussão •. ~or 

emquanto me limitarei ás disposições que se referem 
ao.'art. 1°, em que ae•eatabelece o syateina do ventre 
livre. · . . . . · 

Eu faço justiç~ á.s intenções do' governo;. alie r.on
veDceu -se· de que assim resolvia sa tiilfactoriilmente 
·esta grave questão. sem• perturbar o 'trabalho 'dá la
voura. sem onera l-a .com· novas- imposições, e pois 
descuf po-o na insistencsa do ,levar a .. flft'sito o que· na . 
sua opinião é o meii.l mais.acertado de dar aol11çàa·· 
a negocio Ião importante. Sou si11cero pronunciaR• . 
ilo-me assim. 

Mas. Sr. presidente, o governo eat' mal irifor~ , . 
mado ; partiu de um poRto de vista inexacto:' o tra;.; 

·bolho e, por-'anto, a produc~ão niio del:Et'rA de per
turbar-se sómente, porque, inatà'rialmm•te~ coriser- · 
vn_m ·se _os es~ra~os nas f.tzendas, ·e aquillo á !{Ueos _ 
C•zendearos ,fao menos apreco é a somma do dmhei-' 
r~ que se lhes poupa na; realiseÇão destas . n16 · 
d1das. ~ ... 

Extincta a escravidão Dos. Estados Unidos, com; 
prebenderam tudoa que o BrQsilnão podia ficar iso• 
latiu, fazendo e:a:ce,Pçâo· eritra tod~a as naçÕ•lS civili
aadas. Omi.uilltello a que pre~idiu o nobrA senador 
pela província da· Bahia, em 186'7, annunciou ao 
parlamento a. neceasiitade desta reforma, e em 1868' 
o rupctiu .. Não o c.ens~rei. por isso_; R,Jais eetlo, se 
Ct>sse posslVel, dev1a',tão grave assumpto uccupar . ·Em verdade, pelo lado do intere_sse m,aterial não 
aeriameute·a ac'tençio do governo. Nem motivo havia ha solução melhor para os faziólndfltros .; mr,s .a. pro
que Jlfl!turbassse a tra,liq~illid~de do an.imo dos pro posta de.sorganisa a institu!ção servil !]P p~ faro
prl~l"rlos, quail'do se prom'ltLJam meJ1das pruden- •·avel em que se acha; constdcra os faz~ndeuos eiu 
tês qüe respeitassem· a propriedadé existeuto e che- prese11ça de .seus escravos como se·. fossem algozes: 
gàsse·m a um s~tisfactorio resultado, s·:•m abalo dâ diant•l'il.as victimas, e àssim· indirectsmente per~ 
fortuna publica, nnm prejuízo dos in'teresses le turb•J a proJucção; a Iterando as relações benevolaa. 
gitimos. . qu~. exi~tem· entre os se~ h ores e os· escravos,, pora 

Ao Mesmo .tempb era o' conselho de' Estado'in- .'1!-le se obtenham mesqu~n1tos prp~uctos, será. prll~ 
cuntl)fdo de ulif tl'abalho sobre tli.o·gi-ave' ass·nmpto; ctso o emprego de severidade que não so compadece· 
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com a civilisação actual, e não se conforma com 
os sentimentos dos fazendeiros do Bra~il. 

A somm.t de dinheiro é aquillo á que os f~zen· 
dei r s menos importancia dão; está d .. monstrado -nas 
divf'rsas representações qua dirigiram ao. corpo } ... 
gis:ativo. nos pr•.jectos q11o otrere•!eram preferindo o 
resgatA l!"radual, q;•econstitueum systema de amor
tisação á sua propria custa. • · 

Senhores, a opposi'ção dos fazendeiros á proposta 
do governo procede menos das medidas indicadas 
do que do acoroçoamen&o â propaganda, que.della 
se deprehende, quanto á mim sem que t~l fosse suo 
intenção, como por vezes &Anho repetido, A propa
g~tnda não é o opinião philantropica cordata, que 
asp1rando a aboliçãoattende "'constder~ 11s cireum· 
stancias do paiz, e a aatureza desta instituiçao entre 
nds, màs a que encara esta instituição de um ponto 
de Vista E'XClupivo, desmoralisando·a quando não e 
possivPlestinguil a immedi~ttamentfl. 

E' debai:l;o d· stll impressão que a proposta em 
seué primeiro artillO estatue que serão consideraJos 
de condição livre e havidos como ingenuos os filhos 
de mãe escrava que nascerem desde a dota da lei. 

Segundo o preceito constitucional a lei precisa 
de ser publicada para ser obrigatoria. A disposição 
assim concebida estabelece um principio que em sua 
applicaçio logica prejudica a propriedade existentf:' 
que aliás mantém, alé'D da confusãe que résultará na 
sua execução antes de formada a matricula dus es
cravos existent,es. A confusão e incooveniencia da 
disposição é manifesta, e o nobre presidente do coo 
selho. com os recursos oratorios que ninguem lhe 
contesta, nio conseguiu demonstrar o contrario. 

O SR. Z4CAJ\IA.S : - Apoiado. 
O SR. BAJ\Ão DAS TJ\Bs BARRAS: - A matricula 

anterior que separasse a geração actual da futura 
era indispensavel.. • · 

O S:a. ZACAaJAS : - Evitava a anarchia. 
0 SJ\. VISCOl'fDB DE ITABORARY:......: E OS abusos. 
0 SR. BARÃO DAS 'fRBS 8AIUUS: - .•. para a se

gurança da. propriedade I!Xistente, e para evitar a 
confusão que se dará na execução da lei, sendo 
como é inadmissível o inconveniente que lhe attribue 
o nobre presiden~e do conselho de estar do mesmo 
mod~ sujeita a abusos, podendo-se contemvlar nn 
matricula nomes dos que ainda não estivessem nas
cidos, porque seria pará isso preciso advinhar-lhes 
o sexo, além da diffi<:nldade que se levantaria parn 
dar baixa na matricula pelo obtto, não se veriflcaO:do 
a ex.istencia Jo matriculado. 

O SR. ZACARIAS: - Aquillo é um argumento re
charch.é. 

O SR. B4RÃo DAS TRBS BARRAS:-Nem se allegue 
a demora, visto que com providencias adequadas e 
alguma dehgencia do governo, dentro de um a·•no 
nas províncias m~is remotas estaria concluída·, sem 
ser_ neces~ario que aqui n11 Côrte e nas provinci11s 
mns. p~oxtmas s~ gastasse ta.nto tampo: na Côrte e 
prov1ncu do R1o de Janeuo, onde ha o maior 
numero de escravos, poderia estar encerrada a ma
tricula dentre de quatro me_zes. 

Tratando·li9 de medidas relativas a uma institui
tuição que dura entre nós ba mais de tres 11' cuJos, 
não esc~tndaUsaria semelhante demora. E' sabido 
c• mo tem sido recebida na Europa osta proposta. 
Uns a acham iooompteta, ioemcaz e complicada; 
outros· applaudem a hiiciativa, con•en&am·se com· 
ter-se enceta 1o es III refurma, que pó de aer votada 
maia ta.rde para· ter o cunho da prudeocia o reflexão 
que lhe é essencial Os abolicionistas cordatos, em 
todos os tempos .maoifes"taram a maior moderação; 
J»or mais de uma vez já me referi ás. opiniões de 
Cha 1Ding é do Sr. Labouhiye seu traducior; aboli
cionistas moderados e cordatos como elles; creio que 
som:»s todo. O proprio governo revoJucionario da 
Fr~oça em 1848, decretando. a aboliçjo completa.' 
para, as suas colooias, não o fez_ tào ti_ruscamente ; 
marcou o praso ·de dous mezes. Os lavraiiores · do 
Brasil, são trata<ios mais duramente qu..e os Cl•lonos 
d s Antilhas sendo que formam a classe por-'excel-
leocia productora. · 

O SR. ZtcA.RIAs:-Agora já estão chamando hu
manos os proprietarios; o Sr. ministro da agricul
tura .:Jisse que são o eixo da reforma. 
, O SR. BARÃO DAS TREB BARaAs:-Esta lei não. 

péde obrigar sem ser coohectda, ántes de . sua· 
l'ublicação. 

Ainda no tempo do governo "bsoluto a lei não 
obrigava na Côrte senão oite dias depois da _pu
blicada, e nas comarcas depois tres mezes. Pre
teud. :.;: hoje ou~ra çousa é retrogradar a tempos de 
que oao ha memoria. _ 

O SR. z~cARIAS:-Apoiado. 
O SR. BARÃO DAB TaEe BARRAs:- lá.declarei de 

outra vez que não me oppouho a qualquer ~ystema 
que se queira preferir. sendo racional e com o uesen· 
volvimento pro~-trio; o amalgama. de systemas di
versos traz a perturba~o e contrariedades aos fins 
que se tem em vistas. O estaocamento da fonte da 
escravatura se p.,dia verificar pelo systema que já 
indiquei: o da liberdade dos nasciml'ntos com mo~ 
dica indemnisação quesahiria dos proprios senhores, 
e foi tambem proposto pelos fazendeiros de Canta
l(allo. O ·systema do vel!tre livre com a declaração 
de inganuos para os nascituros exigiria o estabele
·cimenlo dos asylos de que f Uou o illustrado Sr. 
Dr. BPzArra de Menezes para a sua criação, e indis
pensavel·educaçito de indivíduos destinados ao goso 
de todos os direitos poltticos, e sendo preferidas aa 
casas dos senhores de suas mãos, estes saberiam, 
qusmlo se fizesse appello â sua carid_ade, desem
p,.nhar esta tarefa expontnneamflnte, Dias· não por 
~brigação, porque a carid11de não,se impõe. 

0 SR. VISCON~B DE ITABORARY~-Apoiado •. 
Mas, senhores, a proposta não teve em linha de . 

conta senão o interesse matetial dos senhores de 
escravos, revelando ao mesmo tempo contra elles 
concentrada indisposição, quando nio foram 011 
actuaes fazendeiros quem crearam a instituição; 
a.-h .. ram-n'a. • 

Esse systema de ingenuos, que ainda hoje o no
bre presidente do conselho nos disse haver sido pra· 
ticado geralmente, não teve no conselho de Estado 
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senão o voto .. do. nobre presidente do conselho e Cl berto E'm seu poder até a idade .. de 15.annos grll• 
dos Srs. Nnbuco e S. VIcente; o do. Sr; Nabuco, t•litamente e dabi em diante percebendo uma mo• 
levado pelas· consi,feraçõHs de a ltn politica, pru- rlica soldada, metade entregue logo, e a outra parte 
duzrdas p!llo nobre presi·fente do cánselho e !Jelo destinada .. á .. formação dii um p~culio.em,seu proprio 
Sr; visconde de S. Vicente; m •s'cí Sr. vis :onde de beneficio. A proposta do. governo accrescerua a in .. 
S. Vicente intencJOnalmPnto LJnhll doiXIt.do indecis · :~em••isação elevando-a 11 uma apolice ·do 6008 •. m~e 
s~ta qqestão, no seu projecto,. attenta n inopportu- tir., logo o menor do poder do senhor separando•O 
nidade. . :· ' · : · dfl seus paes, circumstancias que a!iá_s parece alaga~, 

O .nobre presi2ente do conselho, sim, insistia na não duvidando entregai-o a usootaçoes que se .. utill· 
condemnação' do principio monstruoeo d'o dirAitn sem d.e s.eus serviços sem 0;ada terem de.!'pend1do. , 
romano· ptJrtus ventl'em seouítur, e insistia fundado Seru1_m~lhor confiar mns na geberosidade e pha
em um alvará de 1773; S. 'Ex, tJorém. não 11ttendeu lantrop1a do senhtír fazendo depender d~llas a con• 
á.época e circumshncias em que f,,j·expedido este Unu:~ção da. estad,!l do menor na casa· ondB ntuceu 
dvará :·nem que depois delle continuou •no '8ra~il do que collocal-o no terreno do Jnteresse, pois que 
sem alter.•ção o facto dos nascimentos es.,ravos, Na. neste ·caso a O(IÇiiO não seria seuao pela entrega d() 
data daqut>lle alvará não. havia em Portugal.senão menor e receb1msnto da apolice •. ·prevendo o pro· 
um pequeno numero de. escravos, coin,, rasa o prietario como advertiu no cunt~elho d~. Estado o 
mesmo alvará, m •is brancos do que. os propríos se- Sr. marquez de Olinda :«que .chegando es_, menores 
nhoros, e tinh11m uma applir.ação indecente; foi IÍ id~de cje pres&arPm serviços,. el~es mesmos•pur si 
antes uma medida policial; s11be·se que dominava ou por inducçào de estranhos, e ainda do~.proprtos 
nesse ·tem~o o poder!•so .. marquez. de Pombal. M,!l~ p~es, n~gar-se-hão a,o trabalho, e os !Delo& 1 •gaes 
esse acto fot então de msJgnificar~ma :tal. que ·na o · nno ter11o força de os constranger, pnnclpalmente 
mereceu ser mencionado por nenhum de seus· bio interpondo· se a intervenção d3s homardtarJOB:• 
grapbt.1s. A. desconfian_ça q_ue ~ proposta p~~;rece:- nutnr. dos 

O S - _ : M • _ E : senttmentos bumanttllrlos dqa propnetarws se mllnJ-
R .. aAli.AO DE unlTIBA. · . rtt um p:ove.rno festa ainda na disposiçã~ do§ 3• qu~ ndo diz: .C.be 

~bsoluto, os 1mper.1dores romanos to1mbem ÍD;Ztam tambem 11118 senhores cuar 9 tratar 1•8. filhos que ~•• 
1880

• . . . . Olhas dr. suaa ~scravae possam ter quand•1 aqiJellJis 
O SR. BARÃO D~s TR'Es Bo~.RRA.S:- Pondera bem o estiverem prestando serviços.» Esta disposição é co

nohre senador, er" um governo absoluto: senhor de pi11da da lei portugueza feita para as colooias da 
~dos e da tudo. ~conselho de Estado no seu pr_!l· Africa; não devia entrar na proP.osta do governo 
Jecto declarando hvres os que nasc~ssem de mae rlnndo urna i·léa inexacta de nossa 1ndole e de nossa 
escrav,a. estabeleceu as obrigações reciprocas entre civ•ljsatito. A criação de taes filhos é acto dEi cari
elles e os senhores. O que faz a pl"Opns·a do gover- :dnde 11 que n·inguem se recusaria, ma@ que a lei não 
'!o? Obriga o&. senhores''! criar e tratar os na~ci.dos pótle ímpar. 
llvres, e su;1prlf11e a obrtgllçãtl expressaruant.J 1m- A dis"osição do~ 4• mandando que o filho menor·. 
posta.ao.s mesmos; de servir a~é á ida...:.e de 21 annos. do 8 annos acompa'!lhe a mãe liberta; in.def!PDden&e 

• O proJecto do conselho ~e Esta. do d1z ass•m.:. a Os do ind•·mnisac,;ão, e coherente nas restncçoes co~
dltos filhos das e~t~ravas sao. obrigados. a servir gra- stantt>mPnte tmposta~ aos ·senborea. A emenda,cuJ~' 
turtame~te até. a 1dade de _21 an~os ~os senh~res de dou rle mndiOcar esttt aspereza lançand_o á conta da 
SUbS m. a.·s, os quaes t~rao obrJ~"çao de cnal·os e Jabertanda a indemnisação, criando us1m pt;ra estlt 
tratal·os.durante o terni)O quo s•·rVIrf'm.• . urna difficuldade, pois, que par!l obter 11 Jiberd11da 

· A- P!'oposta ·do _governo-entenlle qo~e os meoo~es precisa, adquilia não so ·O pr11ço .da sua. ~SSOi!•· 
prestsrao e:tnontaneam~nte. seus servrços, daP,osua comu da do fllbo. que aliás podia cnnseguu depo1s 
nelles a confiança qne nao tem nos aeobnres. com o seu trabalho. 

Diz 11 ssif!! 1\, pro~o~osta d'o guvern~: a Os ditos me- A idéa capita 1 deste,artigo, mesmo de toda a pro-· 
norPs tkarao_ em P"dllr e so~ autor.rdad_e d_~1s st;~nbo- post11 é a du ventre livre. Para chegar-•e a(). resu_l· 
resdo suas maes~oS!JU.IIes teraoob~;Jgllçaodt:Jcri•l·os lAdo de estancar·se a fonte da Pscravatura bularia 
e tratal·os, até · a 1dade. de 8 an~os com pl~tos libertar o~ que nlls•·essem; o result~d'o.seria o mesmo 
Chega_n.Ju o, filho da escrn·a a esta tdade, o sen~nr sem onus para o &nesouro, sem desmoralisar ri lnsti· 
da m~e t~r~.a opção, ou de rect·~er du Estado a.1n- tuicão que se conserva. A prnpósta não o entendeu 
demmsaçao de 6~os. ou de ut:hsar-se dos serv1çns as im; prereriu. o l'lystema ('rot,osto na França .Pela 
do. m~nor até a Idade de 21 .. nnos completos. No "inoriR da commi~sllo presií:lid11 pelo duque de B~
primeiro ~aso, o governo. receberá o m.enor e l.he glie, . e pão nceito alli. Em contraposição. á autort
dará o destmo. em conformidade do prece1to rlalei.» dada do nobre presidente do cvnselho ouso asseve-

Mas, se o menor não quizer·servir? Na proposta rar que sem ... lhante systema não roi ainda praticado' 
não se acha respost11 ~o~ara est.t pergunta. em parte alguma... · 

O projecto da commissão e,special da.eamara. dos . 
deputados em 1870 dispunh11 que 0 menor liberto O SR. visCONDE DB lTA.BORAHY .: -A poJado. 
(assim o considt'rava). selia cnarlo e 1r~tado pelo O SR. Do~. nÃo nAs Tnss BARRAS: - ... a não ser 
senhor da escrava ••té a id~de de 8 annos, cabendo ul1imam"nte na Uin'amarca a respaito .de um pe
ao senhor a 1•pção, ou de utilisur-se de seu serviço 1ueno numero d3 escravos. Nos Estadus do Norte 
até a id.tde de 21 snaos ou de receber uma rpolice da União Americ~na o systema admittido Coi o da 
de 500$000 extinguivel em 30 annos ficando o Ji. libertação dos que nascessem 'eom a condição de ser-
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viços até Ct>rlo tampo. O mesmo se fez nas repu
bllcas da linf!Ua hl's(ianhola. Jngenuos nascidos dtJ 
ventre e3cravo, o em condições diversas dof!. que o 
allo realmenLe pela •:onstituição, é o qwJ eu uão· 
oomprehen,1o bt>llil: ingenuos como foram qualifica 
do• em um ascripto ministerial : alieno jura sub 
jecti .• . 

O SR. VISCONDK DO Rio BR•KCO (prtsidente do con
selho: - Foi o que disse o Sr. Nabu :o no conselho 
de Estado. 

O SR. BARÃo ou TRKs B ... RRAS ~- .•• são na deli 
niçiio do direito romano escravotc; o S1·. NabuC<l, o 
Sr·. 'Presidente do conselho e o Sr. visconlte de 
S. V1cente foram os unicos que sustentaram esta 
idéa., é pois uma opinião rejeitada pelo conselho 
de Estado.' . 

O Sa. VIFCONDE Jio R1o BRANco (presidente do 
conselho) :-Foi ac.;ita: .em c~ce da .:onstituição não 
podia ser outr.1. 

O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS : - Em face da 
constituição não é iogen12o o que nasce de escravo; 
quando adquire a liberdade é libuto. E~ ta é a ~>pinião 
da commissão da camara dos deputados de 18'70. 
quê expressamente <os denomin·JU liberto s. e tenho 
razões paro as~everar que do mesmo modo pensa a 
maioria ministerial que votou pela propost11 do gu-
verno. . 

Ainda não é tudo, Sr. presidente; o ministerio e a 
commiBsão especial da camara dos deput:tdos qut~ 
examin"u e&ta proposta, entflndeu q11e c's conside
rados de condiçilo livre são por)sso mesmo ingenuos, 
sendo pori~so que sNpprimiram as pai •vras que os 
qualificavam e havidos por ingénuos. Tambem isto 
não é exacto : só porque são consider!'J•1os de con
dição livre não se segue que sejam mgenuo~: as 
palavras supprimidas eram n~cessarias. 

O.SR. B.\RÃo DB MURITIB-': - Essenciaes. 
O SR. BARÃo D.\S TRES B4RR4S:-O artigo da pro

posta é copia·1o de pi'Oject'l 1lu Sr. viscondn de 
S. Vicente com· umu só dheuçiW; a que se refere á 
data em q11e a' lei começ11 11 ter vigor. 

O projoclo do Sr. S. Vicente diz « Os filhos de 
mulher escrava que nascArom d··pois da publicação 
desta loi berào consi<.lerados de condição livre », a 
prnposta diz: " 0d filhos de mulher oscr· va que 
nascerem no lmperio. desde .a data de~ ta lei se~ão 
considerados_ dllc!Jndtção hvre e havt<los por.m
genuos »; supprimnm se as pal•vras ae h~vrdos 
l'or ingenuos, " com o supertluas; en_tre.tant•> era !11 
necessarias pHa so resolver a questao: o prnpr·to 
Sr. visc'lode de S. Vicente no conselho Je ·Estado, 
em Yista de duvidas postas plllo Sr. marqu•!z de 
Olinda, declarou que intencionalmente não h a li'ÍII ro; 
solvido a qu,•s•ão do ingenuidade. Se. n. pr~nosta .e 
cópia desse projecto não póde ter seutldo dtfferente 
delle. 1 

O mesmo Sr. visconde d·1 S. Vicente em outro 
projecto sob o. 4 11iz no art. 1.0 " Em cinc~ annus 
contados da publicação d~sta lei serão constdO,!'Ildos 
de condição livre todos os escravos da naçao: " 
segue-se que os escc1. vos da ndção tambo..n são in--

genuos depois de passa.Jós cinc~ annos? \'8-se, 
11ois, que a propost1 sendo a cópta dtt proJecto do 
Sr. visconde de:::;. Vicente ••• 

O Sa. vrscoNDK no-Rto BRANCO (pr••idenee do oon-
selho) :-Não apoiado. _ . 

O SR. B.\RÃO ou TREB Bu.RAS :_-, •••• d~ixa 
indecisa a questão dos ingenuos desde que suppnm~ 
as palavra~;~ que os qualiflc•m: essas .Palavras a e 
havidos por ing.,ngos .. eram necesssr1as P.ar~ ex
primir esta . idéa; foram; porém, suppr1m1das: 
ain la bem. · . · 

O Sa. VISCONDE oo Rro.BRANCO (prt>sidente do o~
selho): -A proposta faz dilferençll entre livre e li
berto · 

O SR. BARÃO DAS Tass BARRAS : - Ainda bem·, 
foram supprimidu, não ha necessidade dessa. , • 
Não sei como qualificar. . 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (preoiáenll! do 
conttlho) : - Não ha necessidade de tirar lhes a 
qualidade de. ingenucs. . 

O SR. BARÃo nu Tass BARR;'S : ';-'- Não. ha n_e
cessidade de det.:laral os agora mgenuos; 1sto nao 
aproveita em uma lt-i de eman··ipaçiio que não tem 
por Om r .. grilar direitos pohticos. . · 

O systema da libertação dos qua nasc.erem com· 
pr~>hende-se: póde com medidas C!lmbinadas. não 
r.ausar inconvenientes, respeitando-se por meto de 
indt>mn~ação a pro,.riedade, e fazendo-se com a 

. in1ervenção do accordo e boa vontade dos senhores 
desapparecer o notavel inconvenien~e da mistura 

·de livres e escravos pr:ocedentes ah_tis da me~ma 
orignm. Quuesque.r me.dtdlls em favt,r d~ em~J!Cipa
çõo, ainda as mus adrantadas. só OliiDtCestanam a 
lleuerosidade dos senbort:s quando tomadas a apra
iimento delles; se!l<io. porém, impostas,. dtl_So~g~
nisam os est"belectmeillos, acot·oçoam a lndtSCif•h
na que, como a experiencia ha de mostrar, é o1ais 
pr~j·odicial aos proprks ~scravos. A indiscipli~a 
dos escravos nns estabelecrmentos ruraes é o mater 
mal qae dabi P.óde resulta~; é o qu"'.- sobre~~do 
desejo que se evtto. Pela mtnha parte JUlgarei lD• 
comm••Õa mmha posição, nllo desejarei continuar&'· 
ser hzondciro qu ndo fOr preciso o emprego _do 
medid~~ rt~orosas, alterando·se os 1\oa!l rola~ocs • 
que tostil.o nos nossos habitos. - .· . ·--

Eu já disse, Sr.presidento,em outra occasuw e rep,e
tirei: o ~overno tem ••n~~ad." mal nes~e i!J!portante no· 
:.tocio, o goVt·rno prescmtiJU da audtoncta dos lav.ra
dnres tem até c~rto ponto repellido su• s representa
ções,' quando polia obter os mais vantajosos ::-esul· 
tadcos se ·os convidasse para eonperH nesta gNnde 
obra, se os tratasse do modo como-foram tr11tados os 
c• tonos das Antilhas, ou como os cubantiS pelo go~ 
verno revolucion 1rio da Hespanha aiuda ha pouco. 

O s<'nailo sabo que por occasião d.e discutir ~e a 
c<mstituição, depois da queda da Rawha Isabol, se 
aventou a idóa de declarar se 11 abolição d·• escra
vidõo: o ministN d..1 ultram<~r, o alrnir~nte Topete, 
declarou que nito cabia nlli a solução d<~quella ques• 
tão, que era neg<,cio que. i1~teressondo .aos f?Ubaaos, 
dovia sQr re!olvído com àccordo e I<Ud1enc1a delles. 
So o governo tivesse procurado a cooperação dos 
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{ueudeiros .como eu pensei semp&·e que ·o raria, 
ter-ae··hia tornado facilima a eoluçlo desta questao. 
Devo aqui. declarar que Col~ quanto ooJgabioete 11 
que ha pouco pertenci não fosse di!lcutida esta qaes 
tão. nas minhas vistas esta v a ouvir· se os faze.nde
ros •.•• 

o SR. VIECONDB DO Rro OlUNCO (presidelltfl do con
tel#lo) :-. Teem s1du ouv1dos. 

O SR. BARÃO nuTREs.BARRAs :-... eorganisadàs 
as me~das expol-as ás suas observações. · 

O Sa. VISCOI!IDB DO Rro Ba.utco (pr.-siJenta do con
selho): - Aqui m~smu estamos ouvindo .. 

O Sa. BA.Rio·DA.S TaEs BAI\RAS:-Aioda hoje se o 
governo quize~se aproveitar-se da sua cooperação, 
creio que havia de obter os melhores resulthdos. 
Eu sou faziudeiru e 9 governo podia contar. com a 
mirih~ fr.:in.:a cooperação em favor d3s medidas que 
se julga·sé as mais efficazes e coovenientes. 

A idéa capital !la proposta relativa á ~i~er&ação 
da futura gera·ção, para a&lenuar o ~rande tnconve· 
nieo&e d• iojustiç~t relatiVd, precisa seracompaobada 
de medidas para o rosgate gradual da geraçãoa!),ual 
elrt~c&uado. com . a 1o&orveoção dos .seahnres, sem 
prPjuizo da propriedade, nern quebra da acção dos 
senhores. · · 

Esta idéa foi dominante no coas~ lho de Estado; .o 
illustrado relator o disse (lendo): « Ft~i idé~ domi
nante no c ... oselho de Estado qua.' mauti.:Ja 11 escra
vidão actual, convém uB,o llltea ar o regimen. della e 
por coosequencia não admil&ir favores que pertur-

. bassem u relações domest&cas entro os senhores e 
os,ucraves, e fizessem io&.errir a autoridade. entre 
elles. » 

O SR. vrscoNDB DO R10 8&uNco (prrsi.lmte do 
cor&s<ll&o} :...;.Apoiado. 

O Sa BAilÃO DAS Tass BARRAS :-E' d,; maior 

niio se exerce por meio da policia no intimo dlli (li':l 
milia. A supposição assim coocebida esprim·Jria .ó 
p~nsumeoto do cooselbo,de Estado, q.u~ fvlg0 de1re~ 
pt~lír pela muita s·abedor&a que 'lelle se contém. (LI): 
erCumpre observar qud as medidas propostas para 
melhor:• r o systema ·da escravidão Umiiam se ao 
qare se passa aos olh<>s da sociedade a por-amor da 

.civilisaçiio, mas não en&eoderri com as relações dó;. 
mesticu entre o aeobor e os eacravos, PQnto de· 
feso pt'la opinião domio~nt~ no coiJee~b9 cte Estado;• 
· A ,,ropCista do ~overno na o parece Ins~uada fM!las 
j,Jéas dombaao&es no conselho de Estado, maoifea
'taodo a cada passo suas prevenções contra o senhor; 
E' assim que, sendo o senhor o tutor e protector 
legal do ·escravo, o que persegu~ nos trib~naei:OB of· 
fensoresde suas,pessolis, oàu se Julga c11paz de defen
der é in&t~rvir na administração dos meaquiabo~ bens 
que possa &or. · 

E' sabido que nenhum senbor prohibe a seus es•· 
cravos a acquisiçào dos meios com que postam li· 
bertar-se, ou simplesmente pro,ver aos gosos compa
tíveis com sua condição. As leis em vigor e a Ju~ 
risprudencia dos &ribunacs nãó se oppoem a taes· 
acquisições. · . . . 

(Jue necessidade havia, pois,. de oollocar a au'to:l-i~ 
dade um protector official entre o senhor e os se.us 
escravos com a organiflaçio de prec1c0itos sobre pe
culio,· perturbando as rer10çóes existentes, e que se 
tem mostrado beneftcas 'tE não se vê. que a esecuçãG 
de taes preceitos não póde ser. JJscalisada, e· que~ per· 
tanto, servirão sómente para prejudicar os proprios 
escravos 'l . · · · ' · 

-cooveoiencia não alter11r essas· relações e menos 
fazer intervir a autoridade; .mas a , proposta do go
verno &orna necesearia a in&ervençãa da au&ori· 
d•de pua vigiar o motlo como os menores são tra· 
tados ti cria:1os; e pcS:Je u govorno desempenhar esu 
incumbencia? A policiJ, como está. urgaoi~;,:fa entre 
nós, é insumcu1nte ; os recurso11 para. prcviliir os 
delictos são tã, esc.:Jssos que uão se evitam mesmo 
aqui na Côrte hotos pequeno~ crimos e infracções 
que diariamente se commetem ••. 

Se o escravo póde fórá da adminis~raçio do se: 
ohor ter peculio sujeito á jurisdicção da autoridade. 
formldo por· d11ação, herança e lega-:los, peculío 
que S<~ transm1tte 11 bt:rdeiros. segundo a ordem mar
cada 01 lei, o senhor que não quizer ter o incom
modo de ver a joutiça em cu11 f zendo in~en&ario e. 
~a r&ilhPs · dos bens ao escravo no caso do falleci
mento, se~á i11duzido a difficu!tar a Cormação desse 
paculio, que até· agora elle acoro_çoava e protegia~ 
Além de (JUe o peculio por doaçoes sam acieneia e 
intervenção do ~eohor é occasião para muitos 
ubusos; póJe a1nmar os Curtos domesticas. 
. Com relação -ás manumissõ s ease peculio ê um 
fraco •ecurso; suu vantagens não valem os grandes 
inconvoui~:otes que acarretará. . 

O Sa. Z&curAs: -E áté mortes. 
O SR. BARÃo nAs TRBS BARRAS:-·... Como po

derá o govern·o vig;ar n.1s fazond:1s o m Jdo comi) 
siio ... riados e tratados essos m1,,n,>res? O governo 
não pó<Je desempeohlr essa in.~umbenciá. O pre
ceito da lei fie trá servind ... par., viuganças Je occa
sião; e •é p<>r isso que nesse !aliado projecta que 
tive a honra de mostrar ao nobre presidente do 
coust!Jho nii.o luvia essr1 obl'igação expressa; jul
guel·a.dosnocess~ría. conflitndo q•re nenhum .senhor 
deixari~ de criar e tralill' o mt1nor que c,JO;,ervasso 
ern seu pod~r até a idade tle 8 J.nnos. 

Seria bastante dizer que t~tes menores Ji.:avam 
sob a tutclla do governo. Ora, a tutelb do governo 

O uuico meio sorio e efficaz em beneOcio da 
~eração actual é o do resg.:te gradual por,meio,dft 
um fundo fo~to do emanc!paçlo,; mas a proposta 
ueste ponto e f•lha; os meros que dá são precarios
e evemaaes: é o da tax.a sobre escravos e impos&os 
ft · transmissão dl'lssa propriedade, que irá dimi
nuioilo progressivamente, o de loterias e seme
lhantes. Bern pouderarf9 tudo se reduz à coosig· 
nação aonua da assembléá geral, por PUa vez incerta 
tambem, des.te q11e não se E'Specific:arn já certas 
rendJs com essa applicação. Ainda assim oão exis• 
tirá esse fundo ;Je emancipaçZlo antes qug se vote à. 
nova lei do orçamento. l'ara que, pois. tanta pressa 
em fazer passar a de qo10 se tn•tll? Não receie o 
govorno resisteocia d11 parte dos lavradores; ao conr. 
trario, ha de achar nelles a melhor vontade em 
auxiliai-o na melhor solução de tão grave questlo; 

' •1 
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em todo o caso, o que elles mais desejam· é que seja (J Sá; VISCONDE DO .Rio BuNco (pres1elet~te elo con• 
aellw):-Na opinião de V. Ex.· dt~Jlnitiva. · 

0 Sa. VISCONDE DO R10 BRANCO (presitiente do 
consel/lo) :-Esta é. 

O SR. BARÃo DAS TRES. BARRAS: -··creio que 
este é o pensamento do governo, e sua palana 
empenhada neste sent~do tra nqudlisuia a todos, 
m:~s na occasião presente·a palav1a do. governo oao 
tem tanta força, não inspira a mesma cuofiança ; .. os 
minister1os mudHm-se, e tão. importante med1da 
vae ser ad.íptada em circumstanciacs t~xcepcionaes, 
duraute uma interinidade. , 

03 SRs. ZACARIAS E SILVEIRA DA MoTTA:-Apoiado. 
0 Sa. BARÃO DAS TRES BARRAS: - Comprehen• 

de-se bem a dlfferença .•• 
0 SR. ZACARUS: -Está ausente quem. tem opi· 

nião rormacta, com.> dizia o nobre presidente do 
conselho. 

O SR. VISCONDE DO R1o BR~NCO (pres~d~l_lte do 
cons.lho: : - Ha muita gente que tem op1n1ao f(Jr
mada. 

O SR. BAilAO DAS Tass BARR•s: -O chefe do 
Estado deve intervir oa solução dos grandes ne
gocias. 

0 SR. VISCONDE DO Rlô BRANCO (presi lente do 
eons·elho') : - Pó..te ter opiniões formddas. 

O SR. ZACARIAS:- E tem. . 
O Sa. BARÃO DA& TREs BARRAS:- Se estivesse 

presente as palavras do nobre presidente do conse· 
ih' teriarn outra autoridade o outra forçn. 

O SR. ZACARIAS : - Porque as opiniões se motii
flcam. 

0 SR. VISCONDE DO U10. BRAN~O (prtsidc1of e ~o COA• 
selho):-Então está cm d1scussao o chefe do Estado? 

O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-Em circum
stancias normaes eu não farill' seJão rPgistrar aspa
lavras do nobre pr~sidt1nte !lo conselho, aceitarulo 
com plena e inteira confiança su'o declaração •.. 

O Sa. ZACARIAs·:-Apoiado, 

0 SR. BARÃO DAS TRES BARRAS : , ... do mesmo 
modo como foram aceitas pelo p11iz em outras occa· 
siões as pal. vras proferidas pelo t~rono sobre és te 
usumpto. . 

'lambem a proposta foi organlsad11 em Clrcum
sbncias ditTerflntes daquellas em que nos achamos 
hoje. Depois disso 1'. ve logar a discussão d:~ camara 
dos deput~tdos, e permitta-ml:! o nobrfl pre_:;idente do 
conselho, não leve a mal a mamfestaçao de meu 
juizo sobre ella. . . · 

0 SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presadtmte do CO/l• 
sel/aCI):- Não, senhor. · 

O S11. BARÃO DA3 TnEg BAIIRAS: - ... aquella dis
cussão mostrou com a maior evidencia qua a pro
p .. sta não póJe ser appronda nos termos em que 
e>tá concebida. · 

O SR. ZACARIAS :-Ella é muito ruim. 

O Sa. ZACARIAs: -Emendou ·se tão mal •.• 

O S&:v1scoNDE DO R1o BRANCO (presidente elo con-
eelho):-Ça va 11áns dire... / 

O SR. BARÃo DAS Tass BA.aus: - Quem ler· im· 
parcl,lmeote essa discussão_ vc.rá.que é toda' favo· 
ravel aos-que impug11a~ a proposta. 

O Sa VISCONDE no R10 BIIANCo (presicleute elo con· 
selho) :-Na opinião no nobre sen11d9r. ' . 

O Sa BARÃO D+S TRBS B.\RRAS: ...:.Já pedi vania a 
V. Ex. 

O Sa. ZACARIAS : - O que mais elogiou disse que 
a pror~sta está deslustrada., · 

O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS:- Os fazendeiros 
representaram ; ainda ha pouco me Coram entregues 
represent~_çõs d.ls camaras municipaes das cidades 
de c~eté. Sabará e Pitangul, da provincia de Minas
Geraes : nio as apresentei ao senadu para poupar 
a essés meus comprovincianos o desgosto de saber 
que não foram tom:~das em_ con~ideração, quando 
!10 nosso SJ~tema de governe O direito ii" petição" é 
,ffia garantia preciosa consagrada na constituiçlio. 
(Apoiados.) . 

O SR. SuvEII\A DA MOTTA :-Nem a commissão 
especial quiz vel-as. - -

o SR. BARÃO D.\8 TRES BARRAS: -Nem a com mis
são especi<•l quiz ver as reiJre~enlações; é verdade ; 
ainda vão lhe tinha sido entregues as qu_e vieram 
remettidas da camar ... dos deputados, e já o parecer 
estava lavral!o. Taes represesentuções deviam eer 
tomadas em consideração, e não só isso como dar
se logar a que outros expoze~sem suas opiniaes, sem 
inconven:ieute algum, porque ninguem ha que não 
Jesf:'je uma solução s~ tisfactoria : a divergenc;a esUi. 
unicamente nos meios. .. 

O prvjecto da commissã() especial da . camara dos 
Jeputados no destino. dado aos menores que declarou 
tiber tns, era o mais favoravel aos interesses materiaes 
dos senhore "· porque a I é !O da a pulice d& 5008 oava
thes 03 serviços atê J5 annos. l"iião era ae mais, pois 
que uw colono asiati·~o segundo um contrata ence
tado pel11 directoria da estrada de ferro de D •. · Pe
dro II importa em 50 libras, que valem mais que a 
apolice, só para o transporte de via ta, além ae 120 
libras de salario annual, além do vestuorio e co
medorias, para prestarem serv,iços durante. cinco 
annos sómeute; entretanto, niuguem reclamou . por 
aquclle fn vor, porque para os senhores -de escravos 
tl principalmetJte par11 os lavradores e a questão não 
·é do interesse pecuniario, é de ordem muito di
vorsa. 

A proposto do governo elevando o valor .:la 
a pulice e est" belecentlo a opção della 011 dos ser
viçns, deu li questi1o uma fdce quR não deve ter. 

O Sn. VlSCONDR DO Rw BRANCO .( prPsidmte do 
consr.lho )-0 projecto de V. Ex. tambem tinha z. 
opção. 
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O SR. :aulo DAS Ta•s BARRAS:- Perdoe-me; 
esse projecto estabelecia !' re1~• da indelllnisaçi!' 
P!lcuniaria por amor do prmcip1o e cm parairapho 
ihft'ereote. . , 

o sa: vriiCOKDB DO. RIO 81\ANCO (presicler&te do 
conselhoi:- Peço •ue l!!ia; >:~e quizer teohe alli. 

O SR. llAilÃO ·DAI!I TRI!!S HAll !lU. - Eu ter.b 
aqui. V. Ex. talnz niio se lembre:· s.u~s occupações 
são m.uítas. . . · . 

O SI\. VJSCOlUIE DO Rro BaANCo ( pr~sidfnte do 
coraaelh.o) : - Tenho lid<' mui1111 vezes . 
·. O Sll. BAIIÃO DAS Tn1:s BAliRAS:- • ,'. e depois v 
objerte é insi1nific~nte- •. 

O SR. YlllCOI'fDB oo Rro BR4NC'.l (pr~sidente ,.o cu1< 
stlho; :-Scripta manent. _ · 

O Sll. BAilio DU TREB BARJUS :-Porque a. pro· 
posta colloca a questão no terreno de ioter~ss~ pe· 
•:uJaiarío, apolíce, ou seníço1 e entio cada um está 
oo teu direito '"ndo o que e maislucrativo •. 

Em outro.pangrapbe, como excepção á:refll'á, se 
dizia ó seguinte :• (Lendo) «Se o· mencionado seobor 
preferir utr iodemoi~allo pelos futuros serviços do 

.menor, aerá e•te obri1ado 11 preatlll-os até que com.! 
pleLe a idade de 21 annoa. » · : 

O SR TIICoNn• Dn Rm B11.Âwco (pruidente dó 
consdlao) :-Logo é a· mesma cousa. . 

O ;sa. B.UIÃ.~ ·DAs Tnzs B.ullu.s:- A rel(ra é n in
demnieação, a excepção é a generoeidacle do senhor; 
entreranto quo a proposta do governo reduz tude á 
questio de iutereese pecuniario. · 

0 Sa. TISCOJI'DJ: DO RIO BRANCO (presillerate dr•-COti
s,lho) :-Nesto ponto recorro ao juizo uniYersal1 nin
'guem dará ra:t.ão a. V; Ex., a d1ftcsrença é que v. E:x.. 
d.-.v.o 300S, e li propósLÍt dá a apolice de 6001000. 

·O SR. BARÃo DAS TRES BARilAS :~Ha grande difl'e
reuca no modo. tant.l quanta bd entre o acto g~>ne-· 
rosõ e o calcul~·do·pelo iotoresse; nos termos do 

O SI\. vJscnNoB Do lho BllA'IfCo ( presidenc~ do projecto sem dH!ar n&o se podia opte r. pela iodem-
conselho) :-R' um11 .obra do alfiuim. nis~>ção vecuniaria. _ -~ 

O Sll. uu.io DAli TRas BAI\1\.A!I:_- Qlsando p~ssei 
esse projecto b màa~~ de V •. Ex. o fiz ~>compaohar 
da declaraçao de que contioba um systema pela 
comt»ínação de saas dJsposiçÕ!!! qne não podia~ !H:r 
alternd~<s nom· ru()sm_u tr:m~pMt<~s sem pri!JU<1J-
cal·o .• ;: · 

O Sll. BAR.io DAS Til RS HAll ~t-AS:- ... a verd1lde é' O SR. YJSCONI!III·Do .. Rro BRANCO (1'residmte do con-
esta: no correr dos debates beí d~ mostrar a V. Ex. s~/ho):- V. Ex. t'rlnscreYc o c:.&igo &odo,em séu 
a difter.eoça que tem um artigo colloca~o em un> ·liscureo ? 
Iosu em .nz de outro. · O SR. uRio DAS Taas BAÍIRAll :-Ji o li, ba de as r 

O SR.- TISCOKDB DO Jho Bui!CO ( preaitle"te ~o traascripto ta 1 qual. - · 
CO'Illlell&o) :-Vamos ao lll'tigo. . . 0 ~I\. VIIICOKDE DO Hro BRAKCO (Preti~e_nte do con.-

0 SR BARÃO DAli T11as BARRAs :- Estabelecia-•e •elho):-Eotão basta; oa leitores IJOdem JUlgar. 
laia a regra da indemnisa~o. o Sll. a.u1Ão DAS TREI! llnllAs:- Ainda admit-

O SR. TJSCOKD• DO _ 810 BIIANCO ( pr11idene• do tida a idéa capital deste artigo a reapeito da lib•r-
•o .. sellao) =~Eu quizer. Ter ot·xto. · · 

1 
dade do11 naacnuro~. ao •1ue eu ir•diYid!Jalmeate o.lo · - I me opponho, ·e cre1o que na11 actuacs crrcumltaDcJas. 

O Sa. BARAO DAI_TIIBB BARRAB:-0 texto é e_ate rcSde ser aceita, 'nlo descubro a razão. de ur1eacia 
CLe .. ~u) : .•-O senhor da esc_ran rece,l,erá u~a- 1a- J'õlr., ser adoptada >A proposta senr eméndas, qumdo 
demntsaça-~ qu."iJio excede a 3001 lo10 que o ~lho ella contém deCeitos. · 
deelarado hne pelo Pl!ra1rapho antecedente, com- . -.,:,. ... _ 
pletar a idotde de $ anoos, e for entre.ue ao •o- O Sa. vrscoNo• DO Rro BRAMCO (pr_es.ogente ,.o _coft 
nroo que lbe dará 0 deeô•o coonaieote, conformo aell&oJ: -- O seoa~o é que ha de dec1d1r. . . 
o .eexo a que pertencer. • · O Sa. a.Aalo DAI Ta.-s BA.IIaAs :,-Emendada a 

· prop01ta como coo-.em, se a camsra doa deputados 
O Sa. TJSCOND~ DO Rro Buxco (pre•iden.C• do c:en· por falta' de membros, aio pcSde ~~ii reunir-se aate 

arllao) :-Para.da~ate. . . . aano, na se1•liote aessio será facil ao IO'ferao..-logo 
O SR. aAalo DAS Taas 11Aila.U :-Esta é a ,.. nos primeiros diaa, obter a sua adopçio; as emendas 

sra, • • · tee111 alli 10ma aó diàcuuilo •. 
· O Sa. vrtco"'DB oo Rro BaAKco (pr.,illl~nte du ,0 ,.. O Sa. SrLn:laA DA MoTTA ::..Tem lá a rolha •. 
selAo): -Está entre1ant1o ao IO'ferae. o SR. aA.Rlo ou TR&I L'lli\AI!I : - Não conTém 

O Sa. aAIIio DAs TJI.:as BA'IlaAS :-••• e com eata 
disr.osiçlo oenhu111 aenllor iria eatrerar ao ronl'llo 
a er1ança que aaacesse em sua casa por amor •e11!1a 
q•,aatia. de 3001, nem por qualquer outra. 

O Sa. vrscoMD•.De Rro BRAXco {pr.,ilfenCt -~ eotl
•ellao) :..;..E porque ba •• eotre8ar pela quaa•la da 
propeata t ' 

meamo que uma ••eatio que em outros paizea tem 
levado tanto tempo a decidir-se, aeja resolvid'a no 
senado em al;umu prorottaçõel!l. ' . 

Não censuro o mmisterio pelos esforços que tem 
empretrade na sustentaçlo de• ta proposta; maa tam
bem aio vejo iaconYeaienw, antea muita Tanta
gem. em que seja com a maior reflexão e madureza ... · 
ceasiderada De aenado. ' 
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._ DIS·CURS.QS 

PRúF~IUDOS NA SESSÃO_DE 18 ·DE SETE~ffiRQ DE 1.87-i 

PELO EXM. SR. CONSELHEIRO 

. ,_;.,_ BAR.ÃO DAS TRES BARRAS 

, Sr. prPeflfente, nin"t1em mA estl'anhal'á eon~in~ar 
na11te de.ll,te, att~n .en11o,que ant .. s cJt•l!t~ encc•t.r s .. 
nesta r.aita mP fOra at nbuiJa um • p • rtl_l !!•• re~pcon 
aebil 'dade nesta· · proP</d:o , _ rt<spuosablllda.t~. _- quo 
4adioo .... -._--~~. ··· -- · 
;, .. Não· astá em minha intl'lnção e'!'baraçar- • passa
Rem lia proposta. Já dis•e que JUigavll dt.> gra!l~ .. 
Ta'otagem. o seu adiaml'nto a•é a p•oxtmn sos ao: 
rl•S no.'cuo de.rst11r " gov .. rno •uspo~to a melho-

-r.sl•a,- dand~- atteoçiku ás rtoclamaçõ"s just;·s. pror.e
dE>n•to a··um·estudo ma•s 11cur•do. SP, potém. ourro 
é. o pensamento: dn- soverno. se ent .. mte que 1t ma

. tf'ria ná.J . .ecsrt·ce de outros P&tudo•, qu .... a prooo~t 
satil'f z ptorf.,itam .. tite e nãc1 deve ser. P!Jl•·nda _111 •. 

. tendo ma-Is_ tarde de. passar sem senst•ets Wúdttl· 
caçoes, entikõ aquella vat.tltgem desappsre.:e .. 
. lsol .. i-me ne;;ta grave qu~<stão, _e é ss~im que ~~~ 

pen•o; ·se erro; a 19do o &&IJJ()O nao t••re1 de arguu 
'íenáo o deft~i&o11e minha' int.elligeocia. 

· O'nobr11 rínnbtro da agricultura na discussio do 
ar& •. 1• proci.ar••U combater-me, ditD·lO me opiniões 
que nio es:~endi nf:'m p• ofesio. ~ao qu .. ro revivl:'r 
este debatE'; seja ·me, porém_. permittid~-a,asignalar 

·• dlft'nreoça.qu ... ha f'Dtrl! a mtnba oprota!l e a dou
.&rfila dâ flrti!>OSta, o qu1:1 oio é de. pouC!l Jm()nrt.n
cia,.· a1nda ,.que. concorde quanto ao . seu effaito a 

· emancipa~o das ger11ções lutur••· 
. Â propnsta declara livre n •entre da mulheres. 

craya, cuos gra o prmcipio du illPgilimidade do 
nis~imento e11cravo; c·u penso q':'e nãu ha ue~essi 
d11de de levRr tão longe a doutrwa phllu~optnr.a, .. 
qu_o;p·ara re~guardHr,a proprio ~··de S• bre os •·scravos. 
e:ustent"s; que ~e quer rPsp,.lt •r, basta dec etHr a 
libartaç11o dos· que nascerPm medi n&e llDIH indPm· 
'Dis .. ção, que se llffectutl sem onerar a~ f,., ças actuaes 
cio thesour". Entu:l uma e c•u• ra ••J>iniao t-1i-t" .
m .. •m• · d f1'9r.euça que se dá errtre ii•Jif'DIIO,. e 1. · 

- bPrtos. Não estuu is<.~la.Jo o .. upiutào q~,. j11lgo pn•· 
feri vi:' I; P"usuu .. d·• me~m" m .. do a ma1orn do COII
s~lho •HI F:st•do. e numl•adawente os illustr•s coust•· 
lheiros VliiCOude àe JequiLanhonha, insuspei&Q na 

queatio. e barlo do Bnm Retiro, cnm 'cujo Toto estou 
t~m inttoiroe·perfeito acc• -tdo. p.,n~o.u domeP.mo modo 
a cnmniis~ão es!Jfoci~l dd _camu • d•;l depuL~odos ao 
proj,.c~~.g~e ehobutou. em~u:Jro .. E' a mP.ama ida 
qu;.. Afipâtece em todc>l os p1o~to,.,que por d1veraa. 
t.-ero stlo· or~eniaado1. A préi!JU•&a do 80fefDU .~ que 
é singul11r nesJe pc~nto, . . . . . . · 

O Sa. PIIBIIDK'ITB: - Eu de'io· pédV Ueenp ·ao 
nobre Sl'nadur para_rogar-Jhe que IHI 'limtce· i dia· 
P.!llltião do ar&. 20. . ·. ·• · .. · ' · · · 

O Sa. naio'o.u Tns Bulld:- Nlo'·me·de
munrei aes"!s con1ideraçõa1~ · 

O Sa. PllR·IDBKT&: '- Mél.e~U"Teli~icla De ar.&. I• 
a tht~le que \' • r .s. está suetériUodiJ. · 

O Sa. :a.uio D41 Taal 8Àitll41 : - Eu la&fef•ço 
a V. Ex •• re~umlnJo as coosiJeraçóPI q11e tinha de 
ot·por ao nobr·e m nistro, na deeldrai,iu d,< que DÃIJ 
11r.eito a re~pon~~obilio1ade da• or•iniõe:t quA- S. Hx. ·
me a &tri buiu, e oo prolt!ll>to que f~tço c •n&ra a traduc· 
çio desfavoravl'l d •S que v .. rdadelriiDtonle enunciei. 

Nao pudi•m· miobaa opinicltoe eombioar Cf.)m' •• 
.t.,utrinu . da proposta, quando par&im .. s de pon&OI 
de visla dtfrereotee. t< u considere oi eeabore1 de 
~.>scravos animad•••.· dn.s desejos de coopttrar pua· 
a re1liaaçáo das ideaa em~nc•p•doraa,que mal• CUD• 
venientt~s forem; a.RNJIOIIa ao·con&r~rio 01 suppie· 
infen11us li qu.:lquer relurma. . . · 

O art. 2", q••e 11M discuie, prova o que acabo de 
dizer. J6 ouv1 nesta c.sa que elle cõn&6m urn• pro•· 
viJencia contra 11 crueldatJa dos senh••re•: ·.o 'que; 
1•uténí, ·nao se J•Oderli c<.~rde ta r é que manife1111 nt-':'· 
mia dHSC•·nHanc;a e exces!Jo de risor contra .. qutt~l!ll-~ 

.Nào é IICredit· .• vel, j6 ti di111ie O 1110brt:L fUI Di tJ'U":d&· 
ju~ti.,;r~; qut~ o" fazeud• iros ••U qu11to11quer nutro ... se-. 
.bures •tu eacr•vo11 aban•ronem as Cl'ianÇIIs rr .. emdal 

"III SUIIS. CltSas, OU a!> maltratem DO ll:'lD!•O que teem
.te flc.tr 'enr II'.'U pode .. • a uto se t·P ·O•·m os ""aheci• 
•los sentHueutus ae humunidade dl' no-11a "p"pulapo, 
nnsso estado de CIVlli:..ação. C.:asus isolados· se po
~tem dar e se dão a r"sl'ei&Q áo• tllbos de m•dbO• · 
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res livres, para os quaes é sufficiente a caridade deri11 aconqelhar melhor expediente, e con'Vinha as-
publica. · . pE>rar por ella. ' 

A pr~Jposta, sem que o gov ... rno precisasse da fa- Pur (•mqu nto a lei devia deixar ao prudente 
cu}LJ, de. porque a· tem, de autodsar associaçõr·s 11 dP juizu do governo a esc• .lha das prvviJenciaR qut~ as 
lhes entregar as·crianças ab .. ndonadas,.ou-rn .. Jtrat.a- circumstHnci1s.ex.!giss .. m a respeito dos menor·es de 
das com excesso, lh'a COilC8d8 em dispo~içio· 'posi· oito ano s·ou: C[ia:uças Hbandunadas, · : 
t;va e expressa. · · ·... · l~uiilarbitri.úierih n•Urtu pr·overt••so a respeitn dos 

O projecto da camara dos dP.putados, q11ando 11• s que, cowplet·1ldo a id~>d& de oit aonns,.f .. sst~ru entre·. 
\ lto anno~ os. senhores d11s. mães escravtts pr• f·•ris · .;u .. s h O g .. v .. rno por pr•·fe'-:lrem us,stlJt~qr_ .. ,s.,d~ BUliS . 
sen:i. •·ecebPr. ·a~ ind~!DQ~Bai_ç~·~~ · d•h; ,criação.,en1. um.. mães· a indamnisaçao pt~r.uruiirlli, ·a ,fi roi 'dil, ~lod.-r.-m 
apohce de 500$, •·xttng•avel em SO uno- ·li, d ... ixava , •e r dad•IS a _lavr.tdo. 11s com es mestndll coudi~ões 
menor em seu puoler· até " ida Je de 15 an .... s, P• r com que o silo. Ól! BSStiC ações. 
cebendo Oaht eur dtante dté Ctlmplt>t1r .. a:.ilhdt!•. dt· . 0 SR. VISCoNDE no 1-tJo BRANCO lpres\d•·nte do 
21 &nnos mo.Jico sal~tri•'• dB que um" parle lhe ser1a c .. nselho :-A vrupust~ 0110 prohibe. . · · 
logo entr .. gue e a out.~a d~:~stinat1a. uo P ... culiu. 

A pr· po~:~ta sempfe preg1ni,d. a cun,ira a ambi"à O Sa B~RÃ.•J DAS.'l)\BS ~ARRAS;-A propostaman- _., 
d h 1 -.. ,J., reo:•·lhd-os· aos.c9l'.t-~.bel•·<'tWentos pubuco:~ ou 

e avareza tlS seu ores e ""a" e· va·lor da :op ,Jt .. e·" ••ntrl'f{al-us ús assuci çõt.s autous&das. . . 
6008: tua, porém,-o menur do pod· r do se11bor para 
o.eu~•Eig"r a es.as asso i~çous, 11ue s& utiti ... rão de O Sa VISCONDE rio lho BRANco(presidet~te do con-
seus servicos ate a idddu de 21 110110~ .em 0 huve· -•~ ho :-E 11 p111Ucul re• · · ' 
criatlo, seai nada haver OeSIJeruJi,w c<\m u ~eu trata- ·.O ::)a. BARÃo DA.,. Ta.:s BARRAS:-0 juiz.de urphãos 
meu to. Nàu o dtllXit em potl.,r do senhor para ,tir .. :r- ,,,.óue.: eft,tr .. gal us a pa • ti ular.,s na f<>lta de assucia-. 
lhe o int11resse de teccb r a mdemuisaçao pt'cuma ~õcs ou ~:~~labHledmeotus creados para tal fim. No 
ri .. 11 ttUJVJhr o onus du tbesouro; não contllstart'i., '"tuito de melnor .. r a ,dispiosiçao o .. sf~ a.r,IJg!)a.~
pruci>deiici~ 'du'mm:vu; ma,. purque, uma" re!'lra.ablio- mara ·dos. dep .. t11dos _sul;'~omu.iu "" §:. ;• a.s.,pP,Ja~r!lfil,. 
l'Ut<• f Nào é lJO~sJvel o c•so ce sllr pr •. ferlda a ·h·S s11lanos. Nao VeJo lundan.ent•.• p1ua a. emeljl~ta, 
ill'demnis'ação o•.ecunl.aria,.pela penuria. do_ sen~or . .;e são entregue::~ este:o menores plii8 llei- .. 8.\iiÍIIIIIpit.'' 
em poder de que_m ~·"~enor ficaria melhor, do .que é ·,J'os ·S"laric-s 1ue ha de·, ir ~renda ds&~s&9!<j.açf11lS.~ 
entregue ii: assocwçao que vae alugar os seus ,.er- E para a. formaçau do pecuho, o calculo feuo pelo"' 
viÇó• 't Fóra diss.o não baveri"m tavrador11s que, s;,} .• rio é> o meio oe dis,ribuir a cada um a quota ·que 
conservando os que Lhes pertencessem, quizes,em •ustamente lhe ~om.,etir segundo o seu·· trabalbo; 
recebor ·com as mesmas con41ções os que outt·..- uns nã" devem trHbalh~ r para os outros~.· ·•., .; · · 
111je tas~em 't "E esses menores IISsin• •~o !locados não J;.llz-se •·utra emen '"' declarando que .a Inspecção 
seciam mab uteis .11 si e ao Estado, do que alugadub rtus juizes de. orphàos ··sobre e~taa assuciaçõss é só
I!M cido~~,. _par.s ~ucro de taes associ11çoes 'r . .nente IJUanto aos mfmores, ao patiSO que· não 'foi 

Com. vistas ·humanitarias, que eu muito louvo emeudado o art. ó• que Pujeitn á iuspecçao dos mos~ · 
QJ:_eara.m.-se em slguo.s lo.gares suci~daúel!- en~arre ruos ju1zes as sociedades de emancipaçaó·já orgaDi-

, , · · · sadns e que •le futuro se organislt~oiu; '· · 
gad&s de promc:iv~La ·libel'ta'Oii,O .Je escravos o crea o 8, tigo que 86 disc•He e mamfestameJite desne
r.·m~~e sem. que·fossp necessa•·1o p ecetler disposit;au Cllb&ario 8 inL·onven1.,0 tt;: orgdlll&a a . caridade. 0 m·.:. 
legislativa·• Ar.lmadas· du meluor~es intençõ· s, de1 cial. quando a cari·h•de popular se tem m~strado tão.~ 
xara•n de ae~ accomu;tt:.ttitla's pet

1
ah espec!Jloçào, s~w- 11,.JtCJlll e proYJdente. . . · · ~, ·. · : <' .. ·::. 

pre prept.raua para VICl~r as me or~::s Jnst1tu1çoés l'ião temos tais, como haviam nos· EstadGS-Uniclqa~ 
Li em·-uw jornal . abolicionista da Babia reflexõe~ prohibindo. se!er~mente 8 m.a!Jumissào· dos e~crav~!l·, 
multo sensatas s~bre este assumpto. Aa socitlda :.>s . \s mnnurmssoes JIOr geoer<•&Jdade dos part1culuea 
que·se-teem ·.creado pard es.Le·llm uchaNm_· que-nas silo uuwerosas anir·ualmente ;·.no metimo iu\u,ito po:r 
classt.sdoa bbertandos· dev1am ser JJr•·flln.los os de inic>totlVH particulur se iam multiplicando·' as',sg!ljie:.;.· 
menor idade •e entre e~tea 's do bexo feminino: re- dades emancipadoras sem interveução nem.tutei•'do'': 
8Ull0U. d~ahil que á~ Vt!ZtlS,llldJV~duOll . que tinha no , ovem O• . - · · .· -:·: _ · > :.· ~' •\ 
crumças.ea.;ra-vas, cr1atJas como hvres; 'e que !Amais g 0 . pparato ein aasum~:>to aemr>lhante, g_ue ~uer . 
pur• àtversau:onsiderdções sujeit'áriaiuau caJJthelr•·· moditlas llreves e de fâ·;il comprehensâo; lf·: prejuill;;" · 
SS'apruveit .. ram <111 occasiào;'!Jara.lllaqut•an•to a boa caal. Já a suciedade .. ~buliclonblta, de Londr~s .. emlt.• 
fé ,,tt tae:> socitttJades; obterem' o préço dilUas sern tiu se.u juizv. desfavoraY"'l á 811ta proposta,- por .. 118~ .. 
mudarem sua.éondr'Oào Se ab'usos be teem dado em .·~lém dt1 inetn,;az complicada. E~ um .. de seut, cápi ... i .'. 
reJação a tocied .. tJes tão bem inteuciunadas e contra' lo.'tes. de:eitos .. Coghoú-se sobre os inconvenionte,. . .(hs,' · 
sua vonta'de;•·o que se· ppderA est-erar dab novas .as- ·se .esp<olhar: por toda. 8 ,!Jarte assp_cia.ções"organisaclua... . 

• sociar,;õtos -que. St!gundo o espiriLo da li!~·. se ·orglini~ par11 tirai,' lu. ~,~rus. dvs .serv.iços, d(IS . me.llqr~~. que .. de. 
1iarJio,com V·i•tns dec.lucros e p11ra int~<resse seu?.:.· · 1,1'efcrenci~- dt~,.-elll.ser utihsu~os pelos . .senh()UJB de é 

·~ni tddo·o caso, de~eiJdo 18. Crêr q~~ ditBcilmeoto K~II:S miles, em. CUJ(I CO.m, .. aublll, esliverem.'l .. As SO•. 
se· dO o at.í.aniluno mtimc1onal das cu••oças, e meDos cJedad~ttemanctp<~dOr~>s 11té. agora. Of!otauJsadaa.Co-. 
a.iMil"' q~e .se:O•s~.niseri;J. est~s ass!-'ciuções para ·a r m bem. re.ceb1tJas, purque t~:em um fim. louva:vel;: 
C~UÇ!i~ iia,~el~Or~>S de ·ol~O. al_lnQ~, ~ .ma"liOSto _que, sac> verda!iél{am,eote benvficentes l dUVld\.1. qUI!ItllBi 
d~s~8c;&SS8l'lc;! era q\!8)l .~ea, Cll~~B.SS!I·J á. de . .S~!D,I}J llüD~ :no v 119 âs,Sp,C~<~ÇÇ\es. qup .. O, go.~e.t:no pre·tende ,crear, to•. 
l~~ass~mp,tó •. ~ ~xp~J:J.~f!.cl, ,p~lb.~~a,~da •.e~~l,\ça.o. ,po- nbam .. a .mqs_Ql_&Jaceitll.çAA.. · 
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No projecto" qne tantas vezes iie tem alludif'lo nlin 
inc!~i este 11rtigo, que em minha upJDià.o deve St!J' 
rt:jeit~tdo; · '· 

est11beJecam, e a. lei quB se pretende ~~o tein yfgor 
!e·oiiO dtipois rl_e RUa publi~açiio; antA• di~so IIUbsll.; 
tPm IlM J .. ts anteriores. C· mo; .. Jrois,a•lmhur Pqrudll•je • 
com .r•ffen•a o10 •1lreiln firmad•l f'rrJ J"ill,. 8iDi:il nito · 
•I•• vi11d HIBU•e revog •• •I IIII? Cum ijlU>~I funt111m1•ntw pn· 

· Di~e-se na· cua IJU~ tl nobre mini;úro·do j11•tiça .11 • 11:-r-S·j dl"ilo~ á IIli sobre os iJascir.loll aot.,,; de 
enrrsn:to llt!Sta discus•ão, ere,ra oJiffi · .. JdadAM á ,_,a, 

8
,1a dr1t~. _ , . . .. . _ . 

-·sagem ··da proposta. N••O .:-penso s~s~m, Sr. pre~· ;\lle;.;nu o nobre m'ni~tro os ~>strlns, citendo-lels . 
1 '.-.'dente·: entendo qne, .. se ·na texto lia prnp .. st" doo •0 rçarne 11 to e 0 regul-•mRntll .dn:··sello. . •. 

l
g::~ 'governo. estiveast•m I'IQr•arnadas, leU a .. m n .. s r•··· Peço lictmç~ 11nro.t não a-:re,flt>tr n• eJUSIPn-''a 
p:·: · ·. fiecti~s~>m as "opiniões· que o n~bro: mínt"_tr" · xp.,z . •I e~ seM e· tyl••s. J>ag.ndo-~e o sello ••m. coo(nrml•la-le 
f.t · coln t11nta franqu•_z,_ em ~eu dt_scur,.o. qu • nd•• uil,. •1H~ leis 0 . •nhec1d11S· no acto das. JranMacçlSes,, ·.não. 

f
~ desnppareces~em. &edo~ os mrr.ttvos com -~ue é .'m · C<>Oipr•·hend_•• a _P(I•I'ibllid_R~-~ ~ta, hYJ:'.~··t~~s~e,~m. ,que 

•. - .pugnada e•_tanrto· re~alva1tos os. ulleress•·S e.·sencute, Li ,.,.8s., Bl•ph açao uma ,lt!t nao,c,onhec.lda. l:i':'r,a,vr~:-
' .· --que -·sé prand~m á esh ~rande ques&ão,_ não havt!rl•· o:iso de~fazor 0 act .. , para o, •·onhwruar com a Je1 

·. ·razão para &e r .mal receb1da. · · · · . po>~terior ; ni•J con~ta que 11emelbaote -coufusio se 
1 ~ Em tão' grne assumpto não m_!' · d~rigi':!do se~ã11 •ié,.:<e t>m Lerovo algum. . . . _ 

."ll l pelos dictames_ de 'minha conscienCIIl. uao d_uvtdu Tambem n11 o tenho conhecimento de lei al~uma 
":~.' declarar· que, se a·· prnposta' dõ govern•?:-estJVt!S!O_e que creasse •mp11stos .pa~a •sere~- cobrados -~D~"• de ,'_ l concebida de conformi!la.de com h.s o~IIDIOe8 ma01- .er.t~lla p •blimtda, nl'm ts:~o famlmenta podta:acon-
~"- ·festadài' ·pelo nobre m1n1stro da JUStiça, pnndu dP ieeer, puis q••e a_s leí.8 do orç,ment•J .s~o .vbtada.s 
~;.'~: . parte qua.lquer divérg•mci.t, eu a aceilat·J!' silenciosu; ~~om wul&a llutecodenma, em um exerc1c1o psr->.·~1-
"';:./ mas a pr'opo:ta do gov .. rno estâ -ln :ge dJss.o. t.Corar•:•r~AJ:Bm. outro ·E•. verdade que, ,por, Ca,vor •• •lgu-
_,.;; Comb" ti·wdiaj.ibs:çilo quA dá titfeuo á le1 ·antes de. rn .• 9 ·vezé8 quan~o a lei do or~dmt'Dto tem de, Vlsor•r . 
.... aus publtéía9ão:· O:Jiu~e- lilll!istro: di! llgrir-ult,ur.:, Qt) mesri.to .,exercimo p11r não ,Jer sido _votad~-- em 
:'''1 ·'sustllntou~'i·' com· razõ a ina•~elfiiV~Jis; entrtotantcJ'in· .. tdmpo ·proprJ.o, se:tfm .. mand~tdo_'P&A'ar dflade }t1~o _o 

J_'-_~_)· ·tencionàlmente '·não in•i8ti, ven1o·a sua i.ncomu"1 acctescimu ·dfl cert-•s or•t~>nados -ou··'gratfft~ÇC,es, 
7 tencia•l'ara·resulver sobre um _ponto gr~vA, 1ndepen· mas é c118o difr_.r .. nte, n~ qusl itiliQ ·se ·offiltld'.l_·o'di-. 

' · dente 'Cfe accerdO C()IO Se tiS JIJustres ·oll.,gas, ·qu r- .i to do c•utre111; A lef 'diSJJÕ6 ·sómente 'do,'qiie·'é''dl) 
--.-.-.-~!. seguramente paOSit rn·dtl outr ~ mndn: . VolL• oU, p .. rem. E~tado e pó·le di~ptk, ah,llla assim o ·ta'Yor . ~ta . da 
. ll•mes!Da ·queseão-.-e com_•azo"~ mats p_ooderosas 1' .,ubli··acãn da le1. : . , .·.- .. ·· •. ' ••.. ,_:·'·.;,' ~ 

-Dobre· senador ·pela Bahta. e l:i Ex • na o se demo. ·. Peço ão nobre ministro que a !'!'i~ r~n~~~~9. ouça a . 
vendo' da opinião formttda, insistiu com razõe~ taes s~ull coltegas,. ti'lo certG·.estou·de que a O.Pil'nao d~l·!~• 

'-~ 
·,"-: 

·gue · m_e obti11:am· a prote~tsr con~r!l el•a, pedm·lo-, s~rá untra. · . . , . ., .. ;· .. : .. c:;.,.; ... :·. 
lhe qlle não a· t"nha · c1•mo d••fl111t1va antes de .sub O••je1:t •ndo o nobre mioistr() .. a inco.nv~nie"rfa,~íle. 
-mettel•a ao act;ordo de se11s cnol!'gas. . ·. fa r !'e pecu.lioa s menttre• f'ntre~ruAs, lt:_ a~l\f?C;I,"ço_e_s 

No entendl'r. de. S. E~:. e~ ta let dt~ve pr~duzu: seu~ auto risadas pAiu gov .. rno;" nàt• ao·s·quaft_éarnem-JM.ltler-
effoitQS d·•!ll1e a sua ;:t t .• pc1r ~mnr da nn!fOl'mJdad•· 10s senhort~sdasmãesescravtis;disa·:·on:ibr_e'rüi'ro'ist~o 
na fiJ:>~cuçllo, e por ser·ae equidade pard com as ge · ~~ue estes·tambem hito .1e_ ter ·pt!cDltO;r .. iti,:'~li;·~,~· 

·raçõ"s f;ct•mts. . . . 1 osi•lnde dos senhnre~.Nao é Isto que esaá n~t prppos•. 
A· umfurmidarte·. na .'IIXflcuçiio S. Ex· obteria por ,11 : a resposta S11ti·C"t"~ía ucllari<t o. n~·~~ muJilltro 

uin meitl't·ur ,.I ·aâoptnnolo ".-xpedit>nt- indt.·~tdo "" ,0 ·1i!'cu1s,, a que ~lludJ- do n~rbre rntni,lrn da ,Jas• 
oons .. lho- íJe Estado pelo Sr.-viscoodf' de :o'a,-u ahy, Liça. Nàu convmdo dA8','!:1JIInJIIar,,o.t.raaalbo.' •nem 
isto é, ma rc~t·•se .um )raso co•i1 a: de:·ig'.•açiw du til a ·>E'rtur·b11r em suas condtçoes -. es~e_nr;iaea: a- .. sar;•;Yi• 
~em·-que se 'ahoqvessu como •pubhcaila_t!m todo o lm lao q111, se~ con·erva ain·ta. rtevend•I·Se demaisa&tea-

. perio .. . · - . . . •16t ltÓ~ Ílltt'ftlS•eS dI (,Vr•Ut'8 0 bt'rrJ CIIOPi<tera1UII e~ 
De· a(lcordo _cnm a opinião do nobre vi•coo.de dE> t:rda partA e C•otrl maior rH7.ilt» entr" r.6", por ser a 

Sapugaltf.••!!lli a ~oillust.rn 10 ~r. Feroaudt!s.da ~uoh·· r.mt .. qu.osi .PXCIUliiY·• de. to la IJ trrudur:çio, motivo 
quu·em "tia ~te .r:l~s~e: lat publicada. e esta pre_JSII · df! . ufficio•uto1 ba via para dP.ixar .. em ·podt!r llos aeabo~s 
regularn,.nto. Vê-st<qUil •·s nub•es llenadures ... quPm 8 uasciturns, sflm ulieta-lós muita.- · : 
mu tllnh·•. refen1lo e que vuta.rani p--1•.• ar t. lo ~a. ~·ru- Quautoá obrígaçãu imposta 1108 senhores dacrfaçlo 
pns&ii, oito ··odem ace1~ttr "opt•1i11o do n br~ m1mstr«? e tr ta meu tu dus menor~s até li 1dade lle oito IJno_os, 

. . A::·r,.zll•l ,da tl<l':ll J~tde é a l• das as luzas ~nadn_nssJ ,1 nobre Dlinislro, resf;lond!'ndo AI!, i)blervaçõ~a _dQ_ 
,___ , vel. O c de 11." v•u ··ont:-apôc· a _ .. ';Iu•litt•ltl á , .. sw;a ft'· •••·bresenat1or •:e'a 8nh1a. di~se q!Je se .f11~1a t~frecttva 
:-- · co"h"ci1!a? Corno S fõ.x.·r.~nr.IIJ" el'ta duutrtna ~O• L· pel-t acção ciYel d~ perdas e damoos. W uma aoluçlo 

a da J,.glti uMa de _da propned .. de sobre os nasctdo• ··m~ue- me parece não po 1io a propos1a coga&~~_r : 
anteriurniento, que aliás suHte~ta? '' '·-fuern -fiããe 11ropor esta acçãu? Póde ·o· governo in-

As leis em vigor reconhecemo direito de proprie 'ucubir-se dis~o e_dosemp"nbar ePt" eo ar11o? ~'!Ira ~ 
I 

dade do sPnhor da e•cravn sob• e o filho .1u deli" faztll-o snia preci~o devnssaru ir•timo da" f,·mthas, 
nasce · aio la ultimllmflnta o re~u'am•·nto ex:p>·dtto cont1·a a ldéa tJomtnante no· constJ)r,o df'l E~tado, que 
p11r11 a' .. x1>cuçil" d-, le, hyp••th~"cado ··nn~i •e•n ujt>l ·~ rne•,~d"~ O'!J favo! dus e~cravus e ~os libertados 
tos e r. .. ·m .. r•·h••rt•lt·hJS nu b)'IJ"Iheca os qu n " !'rerro pnr r·st~ lei n11n pudtam ~~ttlnd r-~e a·l!:lm do qu~ P.e 
d11 e~c·ava hypcithec·nd,. E11te dirc•ito rui o póde des ~a·s,~sse aos oluos da soc1edade e por amor da ClU
apparecer sem que sejam revogadas as hns que o hsaçao. 
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· O Sa. vric,.l'f»• DO R to BIIAI'f&l (1'""''"""'" dn co"· 
··t.lh .. ': -A -dia .... .,iç;to e t .. !,,qual õ. d:·· CODII~lho d,. 
fu~~ . .. 

V . .-•.. 11• RÃO D~ll T111:~ BA RRA.S:- A di•pneir•ân ·~ b 
· 111e m ·. ma:o·O 111\blt~.mirou,too d• agnr.ullu·ra lht:J d··· 
outrd intellutt-n•i •: d .. sc .. vor · vel uus· litwiS•Iulf~M. 

· Coulra .,., rop11110 ·~ mitmf,•,tada~ p .. J., Qll'•le.u.irn•tru 
· _d • j~astiçl, e Uhimaw~ute pelo q .. bre prt!Stlentt! do• 
' CQIIItiib00 • , 

Ac~rtodltn que, se a .propo•tll fosse rediwid11 de con . 
Jorra i<Jifdtl 1'01fll81dé I que &811109 t •UVt•fn DAI!Ita CIISit 
a •••e• don1 ii111-tre1 wiuiltróa, oAo 11offreria impug· 
Daçin, eu a_.aceitaYa. · · . 
:o·~·· Z4o:.t1li4s '..:. A1'01ado ~-·'mae IIIZPm fllllljl de. 

clar•çõea ~ow a. condiçlo de Pio emt:o:iarem alo1 

O Sa TIIIÕ••IfDa no Rtn Bu"co ( presld•nta do 
t:Ofl~el_ho.) :-A maiuri~t e quom ha cl_e..rPs<>lver. 

.' ·o Sa. -..aio ou T11as Bu'll\48: - Ha razão pai'IÍ 
dPph•ra1· e ron•o llllerto•lll·:o-de .. loro que a pro;~n~<&a 
11iu f..,•~• aprt"ae,wda pelo nobre ministro da jus-
ti~• . 

. 0 Sa z,c..aJAS :~Apoiado;. Bj!mpre cttplorei e· 
eon) J•• ti III e . - _ · · · .•· • · •.· . . . , ·. 
0.Sa~:B,U11n>D4a1'au 8~ 1\1'1.\S : - 6QiO IJiie a -prU;O: 

pot&lt·--;~•~ p1t»1ar, aaas •·S la11r · dur1·11 d .. vPm. c••rofi,., :·: 
o no b _e P.re•i•lente do con•Pibo e n nob·e m~Hislr• 
da Ju•t•Ç• · nio serlo IDdifrertn•te~ na org11nillliÇA~o 
du1 '''lul · mt)_otol e na sua execução. 

- · O SÍ'I. F . O T4YIAII'O :.:.Apoiado. 
USa. a~ltlóliAs.Tus B41la.u:-Sin&n nà" poi'!Pr 

eS.,riritir·ril.; dn. m~·~ruo· .mudo a respeito do o b· e 
mmlstro,.da ·~ncult.ura. 

Tudae· 81. veze~ quA S Ex. t·•m• a palavra sobr .. 
esta mit:t..;ria in .. pfra-.ne oPCHiO.: <1á tnd; a latitud· 
ás m•·d•da• que 011 llvradt~i'PI r&Jflllllm odiusa-; ar1fu· 
men&a s mpré ·com os l'riacipaoa pbUusoJJblcos e hu 
m•ull.•lioa. · · 

O Sa. ZA.C4~14S :-E· moço, 

o S11. .• ,-.i • DAs T11111 BAR~.t•·:-Com· t•es prin 
cfpioa a ""!uçao.di..VIl ser ou&ca: aevbemo.i9 ·cuw e::.l.ll 
iai&UUi!jiO. . . 

... · .• :,,, ....... 

Niin nutro 1'1!1 Tf'CPff'lll do JlllbrP mfniFtro da a«rl:. 
!'Ui oura oJeo11b•rmo•Hllll' oun •• bys'mo; ó.oso n110 fliiS>e· 
" ur" P· ... , ..... l.fl,.,l • ,o. ·t,;r··lu q••., u uut"'" rroinistrlo "e 
. .. c.,·iu á ... bl.ltii:t1'9;rt~pt>ul 011 ·d·• f'~cr .. vid4": e .. qüe· 
o~ l .. vr.dor···s na•, 'ttmt• m. ,:,Pudo 11 l··•oor11· _qu~ ~e 
ol i mi ·nla o1u br ço· .-8••:• .,,vn a _(.o rote qU11Ili. to:lcluiolva· 

d11 r••JUO·.Zit e das rertdlif, pilbli,as, njlo. vAo p1111!i.•tal f 
o:- phtl.uolr .. ptl~ ~ huir~"lll!rio•; o mal lht'l:ch•.-lf••-· 
• 111. por 'lll911 O q•tli ~foiiJI."fll• .e () que ~mpll)(nai'AI.,;:. 
•r>mpr" C"l11 tud11~ a· mush1ta for_ÇIII; é q .e 18J,tuamo--"" .J 

lt8e uma Jn•~iiUI<;BO qutt nà·•· (iódA ~e .... xungujr j~. p·· 
Tt!IUI"DI e com rot~Ao SI:' opp .. erQá~ medlott~tl:que plan- ·' 
t ·m· e aroooçoam a in·ubordii"'~' :dos· :eacr.IIYOI, ~i 
prl•ju lÍCIID•Io !J~ mais d·~ !JUe ... <ts.pr"p~ios .lllnh ·re1. } 

Na" tta m .. 10 &Hrmu,. Sr p:reaedeu~;.•.f·lft.nlo.cnn• Í 
vém CODS8twar ;a htMti&u•Çàu DÍI COftóljÇ681 que (be. ; 
"'o inhArenltls e_ t>II8DCiites, m ·lhor é-es&in.,utl· a j:l. ·1 

NAo é a Hll:plosao do.·.l~~pAUo. crPio ;·q:.e :e a.t•s:
"'"·ssAo r .. Ot~ctlo1a da <opsn1110 .d11 todos orí_·lavradcnel • 
!10111 eMttt Ura'il cnm a ex•ensão immr--ni~.t,de aerraa 
tiio Certeis, com 'antos .recur·o~ n~ttura•s. desilr,p ·re-. 
o: .. ri. "" liearia perdido por iaso! :-.e ria uma 1111 nde 
cal mtdade, mtta,.·tocan•JO a tootos, . lt!Dd•• l(eral·a· 
,•halo, os lavradcirtol nllo se ach.·.riar·· e:ablfn lO,;-,.. 
••a,ln" _ao a_uitb;·!:!JI·•. :·11" .. lllltkU. ·· _111_(~.~;~ .. ''·'-~.-.I'.~. os, · 
triman•t •rjo•<(tÃlél'.,.."l~du ... , .... 1.-J_tJ,dol-
~u·• ot• ·• te"m .Joterea~es .. na··. suc:le:.lllile;:·•Jr.iam;.-em . 
•ux tro .da l·•'llour,, como o me~o- matr;o:lll!lilrl)•,48 ·. · j 
-ahir de t.·mauhas diiD· uldndea. A naçlu~irttHira·:ae '· . i 
t-mpenharoa .. m co.njurar· -.... ni~: e.~··,_:·.·.·alt'l.illr .. l._a.·:,:';;,"?f/' .'~."·li 

O que nãu ~e·o:um;oa•IUCI! com ll'Ytt.rdadeiras~::·:). 1 

I n.•r ·l'i" é nbrigar os !av.rad•·r•'li ·a 'lwllti'-.. ·· ~?i)' . 
t mâ Vflflt8dA . do·>• e&r.ra OS,· U 'JfCO ·frt,;&rUfn. ' ·:; ... ·'· · 
trab .• lhó quAse lhee i140 p~r.o obttr~ro ·:mt>;.: ' ;.~, ): 
r .. r .. la, d., qu11 grnw1P pa1·te ero&ra para • s. f'o•f, ....... ·.-- ~~ 1 
bl•cos, au pns~o que as ·cliítoStoS Jmpro.'ueti~~;:'•~ 
uns•· r.,.· m em t-s·ellent.- po•içAn~.r.Srll. d·•·_aJóàt>~:: · ·(, 
!aS·•Iiffi··ul•la '':''.assim c~ .. ada ... E' pu!JCIL·Ir~ll.!"'~!'~;~·,·' 

O nutore mtnhtro d. J•llatçan~ c1~~~1Jf8tl:·l,qlle:<'l,. 
t('ln~oo me_ r_ .-c .. r_l.ou, fllz :h: •nra •!''_11!."~~~-J_e_lt•OS.. d~·~_·.,_;. )'-' ··t I• ratlorett, fl~ntu lhes a:·tur,•or~:tt:ah_4fie•a~-.rt!t:..'m•:•,··' . 
~o;• ""'" c .. ns"l lião no "'"'i" da. uijú:;.&iç·.i.IJe':ou&rua~ • .~ 

P .• ro aqui. :0.1 ·. &•rt'Ptdeu&"• IJfPI'l.tairod~ 'dr1!1 O!•l• .. · t 
•••ÕC:ls du nohr., m•roi•Lru. do~·· llltictii"Wa~.::,ltl,bre o l. ' i 
nu<Ju I•O'~!Ue. rj,..vtt S•·t I'XeCutadà ·.· .. ..,_~:~~ ·p..ra •• ,{ 

<Je &t!U:t iliu:i&J8:; ca..lkgoaa. · ... · · :. : _;,: ·:·' ; .· .. .. .: ".. ';'{. 
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