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SENADO 

 
ACTA DE 1º DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO 

CAVALCANTI DE LACERDA. 
 
Ás dez horas e tres quartos da manhan, feita a 

chamada, acharam-se presentes 23 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Gonçalves 
Martins, Paula Pessoa, Wanderley, marquez de 
Olinda, Pereira de Vasconcellos e visconde de 
Maranguape, e sem ella os Srs. Muniz, Ferraz, barão 
de Antonina, barão da Boa Vista, barão de Pindaré, 
barão do Pontal, barão de Suassuna, Baptista de 
Oliveira, Carneiro de Campos, Queiroz Coutinho, 
Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes dos 
Santos, Miranda, Sinimbú, Pimenta Bueno, Silveira 
da Motta, Souza Ramos, Fernandes Torres, Alencar, 
Dias de Carvalho, Vallasques, marquez de Abrantes, 
marquez de Caxias, visconde de Albuquerque e 
visconde de Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa; e 
depois de convidar os Srs. senadores presentes para 
trabalharem nas commissões, deu para ordem do 
dia, além das materias já designadas: a 1ª e 2ª 
discussão da proposição da camara dos deputados 
sobre a reforma judiciaria com o parecer das 
commissões reunidas de constituição e legislação a 
tal respeito. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a 
cadeira, compareceram os Srs. barão de Antonina, 
Souza Ramos, Miranda, marquez de Caxias, Dias de 
Carvalho, Muniz, marquez de Abrantes e Silveira da 
Motta. 

 
ACTA DE 2 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO 

CAVALCANTI DE LACERDA. 

convidou os Srs. senadores presentes para 
trabalharem nas commissões. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a 
cadeira, compareceram os Srs. Baptista de Oliveira, 
barão de Antonina e Souza Ramos. 

 
ACTA DE 3 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO 

CAVALCANTI DE LACERDA. 
 
A's 10 horas e tres quartos da manhan, feita a 

chamada, acharam-se presentes 26 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Souza 
Franco, Gonçalves Martins, Paula Pessoa, 
Wanderley, marquez de Olinda e visconde de 
Maranguape, e sem ella os Srs. Muniz, Ferraz, 
Cunha Vasconcellos, barão da Boa-Vista, barão de 
Pindaré, barão do Pontal, barão de Suassuna, 
Carneiro de Campos, Queiroz Coutinho, Souza 
Queiroz, Paula Albuquerque, Almeida Albuquerque, 
Mendes do Santos, Sinimbú, Pimenta Bueno, Silveira 
da Motta, Fernandes Torres, Alencar, Jobim, 
Nabuco, Vallasques, marquez de Abrantes, visconde 
de Albuquerque e visconde de Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que se achavam 
sobre a mesa as folhas do subsidio dos Srs. 
senadores, vencido no 2º mez da presente sessão, 
as dos vencimentos dos empregados e das 
despesas da secretaria e paço do senado: e 
convidou aos Srs. senadores presentes para 
trabalharem nas commissões, visto que não podia 
haver sessão por falta de numero para formar casa. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a 
cadeira, compareceram os Srs. Nabuco, Souza 
Franco, Sinimbú e visconde de Albuquerque. 

 
SESSÃO DE 5 DE JULHO. 

 



 
A's 10 horas e 3 quartos da manhan, feita a 

chamada, acharam-se presentes 25 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Barão de 
Muritiba, Souza Franco, Gonçalves Martins, Paula 
Pessoa, Wanderley, Marquez de Olinda, e Visconde 
de Maranguape; e sem ella os Srs. Muniz, Ferraz, 
Barão de Antonina, Barão da Boa Vista, Barão do 
Pontal, Barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, 
Carneiro de Campos, Queiroz Coutinho, Souza 
Queiroz Paula Albuquerque, Mendes dos Santos, 
Sinimbú, Pimenta Bueno, Souza Ramos, Fernandes 
Torres, Alencar, Dias de Carvalho, Nabuco, Marquez 
de Abrantes, Marquez de Mont' Alegre, Visconde de 
Jequitinhonha, Visconde de Itaborahy e Visconde do 
Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO 
CAVALCANTI DE LACERDA. 

 
Summario. – Expediente. – Discurso e 

requerimento do Sr. Candido Borges pedindo 
informações ao governo. Ordem do dia. – Pensão a 
Valeriano José Pinto. Votação. – Pensão á viuva do 
vice-almirante Pedro Antonio Nunes. Votação. – 
Naturalisação de subditos estrangeiros. Votação. – 
Vencimentos dos magistrados e empregados do 
concelho supremo militar e de justiça. Discursos dos 
Srs. visconde de Jequitinhonha, Vianna visconde de 
Abaeté, barão de Muritiba, visconde de Itaborahy, 
Borges Monteiro, Souza Franco, Dantas e D. 
Manuel. 
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Ás 10 horas e 3/4 da manhan procede-se á 

chamada, por não haver numero sufficiente para formar 
casa, e acham-se presentes 28 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Muniz, Souza 
Franco, Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Wanderley, 
marquez de Olinda e visconde de Maranguape; e sem 
ella os Srs. Ferraz, barão de Antonina, barão da Boa-
Vista, barão do Pontal, barão de Suassuna, Baptista de 
Oliveira, Carneiro de Campos, Queiroz Coutinho, Souza 
Queiroz, Paula Albuquerque, Almeida de Albuquerque, 
Mendes dos Santos, Sinimbú, Silveira da Motta, 
Fernandes Torres, Fonseca, Dias de Carvalho, Nabuco, 
Souza e Mello, visconde de Albuquerque e visconde de 
Jequitinhonha. 

Comparecendo no entretanto o Sr. Queiroz 
Coutinho, o Sr. presidente abre a sessão com 29 Srs. 
senadores. 

Lidas as actas de 30 de junho ultimo e de 1, 2 e 
3 do corrente mez, são todas approvadas. 

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negocios do imperio, 

remettendo dois dos autographos das resoluções da 
assembléa geral, approvando as pensões concedidas 
ás sobrinhas do fallecido bispo de Goyaz, e a D. Maria 
do Carmo Monteiro Lisboa; nas quaes resoluções S. M. 
o Imperador consente. – Fica o senado inteirado, e 
manda-se communicar á outra camara. 

Seis officios do 1º secretario da camara dos 
deputados, remettendo as treze seguintes proposições: 

1ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º O governo fica auctorisado a dispender 

até á quantia de tres contos de réis com gratificações 
addicionaes aos empregados do archivo publico, até 
que seja a mesma repartição reformada em virtude da 
auctorisação conferida pelo art. 1º do decreto n. 781 de 
10 de setembro de 1854. 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de 

são extensivas aos cabidos de todas as mais dioceses 
do Imperio. 

«Art. 4º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 3 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, – 2º secretario.» 

3ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas quatro loterias 

em beneficio das obras das egrejas de N. Sra. da 
Conceição da cidade do Aracajú, provincia de Sergipe, 
as quaes serão extrahidas na côrte, segundo o plano 
adoptado para as da Santa Casa de Misericordia; 
revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de 
junho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

4ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias 

em beneficio das obras da egreja matriz do Chapéo de 
Uvas, da provincia de Minas Geraes, e serão extrahidas 
na côrte, Segundo o plano adoptado para as da Santa 
Casa de Misericordia; revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de 
junho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

5ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias, 

cujo producto se applicará egualmente em beneficio 
das obras das egrejas matrizes da villa da Oliveira, e da 
freguezia do Passatempo, da provincia de Minas 
Geraes, e serão extrahidas na côrte, segundo o plano 
adoptado para as da Santa Casa de Misericordia; 
revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de 
junho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto. – 2º secretario.» 



junho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

2ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º As congruas dos monsenhores e 

conegos da cathedral e Capella Imperial do Rio de 
Janeiro ficam elevadas á mais metade sobre as que 
actualmente vencem os sobreditos monsenhores e 
conegos, salva a gratificação que já percebem.» 

«Art. 2º O inspector fabriqueiro, capellães, 
cantores, thesoureiros e mestres de ceremonias da 
mesma cathedral e Capella Imperial perceberão mais 
200$ annuaes; e todos os outros empregados, inclusive 
os musicos de que tracta a primeira parte do art. 9º do 
decreto n. 697 de 10 de setembro de 1850, 100$, como 
gratificação sobre a que vencem actualmente.» 

«A gratificação annual dos mestres de capella e 
compositores fica elevada a 1:000$.» 

 «Art. 3º As disposições dos artigos precedentes 

6ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas quatro loterias, 

cujo producto se applicará com egualdade em beneficio 
das obras das egrejas matrizes de Nossa Senhora do 
Amparo, da cidade do Natal, de Nossa Senhora da 
Conceição da cidade da Imperatriz, de S. João Baptista 
da cidade do Assú, e de Nossa Senhora do Desterro da 
villa Flôr; as quaes serão extrahidas na côrte, segundo 
o plano adoptado para as da Santa Casa de 
Misericordia; revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de 
junho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

7ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas cinco loterias, 

cujo producto se applicará com egualdade em beneficio 
das obras das egrejas matrizes das freguezias do 
Remanso, Pilão Arcado, Chiquechique, Villa da Barra, e 
Santa Rita do Rio-Preto, da provincia da Bahia; 
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as quaes serão extrahidas na côrte, segundo o plano 
adoptado para as da Santa Casa de Misericordia; 
revogadas as disposições em contrario. 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de junho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

8ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Fica concedida uma loteria para 

auxiliar os reparos dos predios pertencentes á Santa 
Casa da Misericordia da cidade de Olinda, a qual será 
extrahida na côrte, segundo o plano adoptado para as 
da Santa Casa de Misericordia da mesma côrte; 
revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de junho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

9ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias em 

beneficio da Santa Casa de Misericordia da cidade da 
Campanha, da provincia de Minas Geraes, que serão 
extrahidas na côrte, segundo o plano adoptado; 
revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 3 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º Secretario.» 

10ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias, 

que correrão nesta côrte, em beneficio da construcção 
da casa de caridade da cidade do Serro, da provincia de 
Minas Geraes; revogadas as disposições em contrario.»

 «Paço da camara dos deputados, em 3 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

11ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias 

para a conclusão das obras da ordem terceira do Carmo 
da cidade do Ouro Preto; e serão extrahidas na côrte, 
segundo o plano adoptado para as da Santa Casa de 

13ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias 

para os reparos das capellas que delles precisarem, na 
capital da provincia de Goyaz, e terá logar a sua 
extracção na côrte conforme o plano adoptado para as 
da Santa Casa de Misericordia; revogadas as 
disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 28 de junho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

Vão todas a imprimir, não estando já impressas. 
Um officio do presidente da provincia de S. 

Pedro, remettendo as leis da dita provincia promulgadas 
na 2ª sessão da 7ª legislatura. – A’ commissão de 
assembléas provinciaes. 

Fica sobre a mesa a redacção da proposição do 
senado, auctorisando o governo para dispender até a 
quantia de 70:000$ com a reedificação da egreja matriz 
de S. Francisco Xavier do Engenho Velho.  

No decurso da sessão compareceram mais os 
Srs. Souza Franco, visconde de Albuquerque, Nabuco, 
Dias de Carvalho, Baptista de Oliveira, visconde de 
Jequitinhonha, barão de Antonina, Souza e Mello, 
Silveira da Motta e Cansansão de Sinimbú. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO GOVERNO. 
 
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, 

tenho necessidade de obter algumas informações do 
governo, por isso pedi a palavra e declaro ao senado 
que não o fiz sinão depois de larga hesitação. E como 
não hesitar, senhores, como não terei receio de roubar 
ao senado meia hora, meio minuto mesmo, si passaram 
já dois mezes de sessão, si necessidades imperiosas se 
fazem sentir de um a outro extremo do imperio, si 
medidas urgentes devem ser propostas e votadas? 

Entretanto as sessões do senado se têm tornado 
menos frequentes! porém cumpre que se saiba que são 
menos frequentes porque o governo entende que não 
deve trabalhar, porque o governo entende que não deve 
apparecer nesta casa, e não deve apparecer porque 



Misericordia; revogadas as disposições em contrario.» 
«Paço da camara dos deputados, em 28 de junho 

de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

12ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias em 

beneficio das obras da egreja matriz de S. Gonçalo da 
freguezia de Pedro II, da cidade de Cuiabá, as quaes 
serão extrahidas na côrte, segundo o plano adoptado 
para as da Santa Casa de Misericordia; revogadas as 
disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 28 de junho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

toda e qualquer discussão o incommoda, toda e 
qualquer discussão o prejudica, porque abala 
profundamente essa posição que não póde ser mantida 
sinão pelo silencio que condemnasse ao capricho 
ministerial todos os interesses de uma grande nação... 

O SR. D. MANUEL: – A reforma judiciaria está na 
ordem do dia ha muito tempo, e não tem havido sessão. 

O SR. MIRANDA: – Não é por nossa causa. 
O SR. D. MANUEL: – E’ por causa de todos. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Qual de nós, 

senhores, não tem ouvido perguntar se em todos os 
circulos em todas as conversações: – O que se ha feito 
em vista de tantas necessidades? Em vista de males 
presentes, em vista de perigos futuros, quaes são os 
remedios que se tem preparado para destruir estes, 
quaes são as medidas votadas para conjurar aquelles? 

Mas, senhores, é necessario que do meio do 
senado se eleve a voz do patriotismo com toda a força 
de 
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suas convicções para denunciar ao paiz qual é a causa 
dessa calamitosa actualidade; é necessario que se diga ao 
paiz que o vicio não está em nossas instituições; que elle 
não tem motivos para descrer na fórma de governo por 
que nos regemos; porque, si o corpo legislativo não 
occorre, como deve e como deseja, ás necessidades 
imperiosas que se manifestam e se agglomeram todos os 
dias, é isso devido unicamente ao capricho de um 
ministerio sem principios, sem iniciativa, sem prestigio e 
sem força, de um ministerio que é levado a reboque por 
uma maioria incerta e precaria, que elle não sabe e nem 
póde dirigir, e que entretanto se considera muito feliz 
nessa posição em que amesquinha a sua origem e falta a 
seus deveres, comtanto que o deixem viver essa vida de 
expediente, vida que, segundo a expressão de um 
eloquente orador da tribuna ingleza, é uma vida sem 
dignidade para o poder e sem proveito para o paiz. 

Sr. presidente, não desejo abusar da palavra que 
me foi concedida para apresentar um requerimento, por 
isso não roubarei tempo ao senado, desenvolvendo cada 
uma das proposições que acabo de enunciar; mas 
comprometto-me a fazel-o o mais cedo possivel. 

O meu fim, Sr. presidente, apresentando este 
requerimento, é fazer com que venham ao senado novos 
factos para justificar novas arbitrariedades e infracções de 
leis; o meu fim é procurar novas provas para responder 
convenientemente ás palavras profundamente aggressivas 
e recheadas de fel, pronunciadas ha poucos dias pelo Sr. 
ministro da fazenda na camara dos Srs. deputados. 

Senhores, si estas palavras demonstrassem 
simplesmente a imprudencia ou antes a violencia que 
preside as idéas e ao comportamento do gabinete, eu 
nada diria; ellas passariam talvez sem reparo, porque o 
corpo legislativo quasi que não tem observado outro 
comportamento desde o principio da sessão, sinão aquelle 
que só a violencia póde suggerir; e nem ha nisto que 
admirar, e nem podia deixar de assim acontecer, porque, 
senhores, em todas as épocas a violencia foi sempre a 
desesperação da fraqueza. 

Quando, Sr. presidente, o nobre ministro da 
fazenda tractou de demonstrar a differença que havia entre 
uma opposição doutrinaria e uma opposição a que chama 
aggressiva, S. Ex. classificou do modo seguinte a 
opposição de hoje, isto é, opposição que, dentro dos 

Continuemos a leitura, e vejamos agora qual é a 
opposição que S. Ex. dá como existente; diz S. Ex. na 
continuação do mesmo paragrapho de seu discurso... 
«nunca porém a opposição systematica, a opposição 
aggressiva, que exacerba as paixões e divide as pessoas, 
opposição dos adeptos da doutrina – subir ao poder a todo 
o custo – opposição propria de anti-governistas, etc.» 

Senhores, como se avança proposições desta 
ordem?! E póde o nobre ministro da fazenda avançar uma 
proposição destas, sem sentir ao mesmo tempo no fundo 
de sua propria consciencia o mais formal desmentido? 
Pois o nobre ministro entende que tem direito de chamar a 
opposição de hoje – anti-governista? 

O SR. D. MANUEL: – Entendo que ha direito. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Não ha justiça. O 

nobre ministro, ou qualquer outro membro que sustentasse 
esta idéa, teria direito para fazel-o, si porventura tivesse 
demonstrado que os homens em opposição hoje haviam 
em qualquer época apregoado idéas subversivas da ordem 
publica. 

O SR. D. MANUEL: – Sempre é bom não provocar 
muito. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Provoco com todas 
as minhas forças a discussão neste terreno; não acredite o 
nobre senador que hei de recuar; é bom dizer-se ao paiz 
em linguagem clara tudo quanto é preciso que se lhe diga 
e que elle saiba. 

O SR. D. MANUEL: – Nós podemos acceitar a luva. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Acceite, que é esse o 

seu dever. 
O SR. D. MANUEL: – Si é dever, não sei. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, razão 

haveria para accusar-se a opposição de hoje de anti-
governista, si os homens que a compõem tivessem em 
qualquer época pregado idéas anarchicas, si tivessem 
procurado excitar as paixões populares, e explorando os 
excessos do patriotismo em delirio, nem tivessem recuado 
ante o sacrificio de caracteres respeitaveis, e isto com o 
fim de assumirem o poder ou de vestirem uma farda de 
ministro, ainda que salpicada com o sangue de seus 
compatriotas! E si nada disto se póde avançar, porque 
nada disto existiu, o nobre ministro não tinha direito de 
chamar a opposição de hoje de – anti-governista; – o que 
ella effectivamente é e será, é a defensora incançavel e 



limites da constituição, se oppõe ao arbitrio mais 
descommedido que se tem visto. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
Apoiado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Vou lêr as palavras 
do Sr. ministro da fazenda. 

Tractando S. Ex. da opposição que convém, em 
sua opinião, assim se exprimiu: 

«A opposição doutrinaria, a opposição dos 
conselhos, a opposição daquelles que censuram com 
moderação o que tenha practicado de menos bom, e 
lembrem como amigos o que se devêra e o que se deverá 
fazer...» 

Isto é, o nobre ministro quer que a opposição se 
transforme em um minucioso conselheiro de sua conducta, 
que vá dizendo – faça-se isto, faça-se aquillo. Mas, 
senhores, quando o gabinete tem necessidade, e que 
acceita uma opposição que o guie por tal modo que lhe 
ensine o que deve fazer, isto é, quando declara que chega 
a este extremo, não póde este gabinete dirigir mais os 
negocios publicos. (Apoiados.) 

sincera da constituição e das leis... 
O SR. D. MANUEL: – E’ uma opposição modelo... 
O SR. CANDIDO BORGES: – ...o que ella quer é  

essa concordia que se funda no completo esquecimento 
do passado, na morte de velhos e reciprocos 
resentimentos, e não o tão apregoado systema do 
equilibrio; o que ella quer é a justiça a cada um e a todos; 
finalmente, senhores, o que ella não quer é essa concordia 
como a entende o gabinete, cujo programma o Sr. ministro 
da fazenda se encarrega de fazer sempre que falla; é essa 
concordia que se traduz em interesse individual, essa 
concordia que não póde existir sinão emquanto existir no 
governo o nobre ministro da fazenda e seus amigos, 
porque ella cessará, como affirmou S. Ex., si o gabinete fôr 
vencido e se retirar! 

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.) 
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O nobre senador nega? 
O SR. D. MANUEL: – Nego. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Pois então ouça o que 

vou lêr, e admire. 
O SR. D. MANUEL: – Vamos a isso; talvez a traducção 

não seja bem genuina; é difficultoso traduzir bem. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Não vou traduzir, vou ler 

o proprio discurso do nobre ministro: attenda o illustre 
senador. (Lê): «A posição de vencedores obtida pelos nobres 
deputados, e de vencidos que caberia ao ministerio, e aos 
numerosos amigos que tem nas camaras e no paiz, não 
tornaria possivel a continuação da concordia.» 

Vê portanto o senado que, desde que os membros do 
actual gabinete deixassem o ministerio, acabava-se a 
concordia!!... 

(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao Sr. senador que se 

limite a justificar o seu requerimento. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Estou dizendo isto para 

provar que não somos anti-governistas, e peço a V. Ex. que 
me permitta não deixar a menor duvida, de que emitti uma 
proposição verdadeira, isto é que não emprestei palavras ao 
Sr. ministro da fazenda, quando disse que S. Ex. declarára 
que, si se retirasse da administração, acabava-se a concordia. 

Agora, pergunto eu, nós em que posição devemos ficar 
desde que os ministros são vencedores, segundo a doutrina 
do nobre ministro da fazenda? 

Pense o nobre ministro como quizer; afianço-lhe, 
porém, que em todos os casos empregaremos todas as 
nossas forças para que a concordia seja uma realidade, 
porque a concordia não quer dizer: «Subir ao poder, ou 
censurar o poder á todo o custo.» Quer dizer: «Esquecer o 
passado, e dar a cada um o que lhe pertence;» mas, si o 
principio da concordia é como entende o nobre ministro da 
fazenda e seus collegas, eu pela minha parte (não posso 
responder pelos outros) declaro que estou, e estarei sempre 
em perfeita opposição ao gabinete. 

O SR. D. MANUEL: – Sabemos muito disso. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Pois que duvida! Digo-o 

muito claro e muito alto para que todos ouçam, para que todos 
saibam que, si a concordia é esta que affirma o Sr. ministro da 
fazenda e seus collegas, eu declaro que estou em opposição, 
que não quero similhante concordia, porque isso nunca foi e 
não é sinão o abuso de uma palavra, e um meio de que se 
lança mão para illudir a opinião publica. (Apoiados.) 

Sr. presidente, como disse ha pouco, não quero 
abusar da paciencia do senado, mas repito que me 

E’ lido, apoiado, e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

Requeiro que com urgencia se solicitem as seguintes 
informações dos ministerios da guerra, fazenda e imperio: 

 
Ministerio da guerra. 

 
«Copia do contracto ou contractos ultimamente feitos 

para a remessa do material e pessoal do exercito, que foi 
enviado para a provincia de Matto-Grosso, inclusivamente a 
companhia de artifices e quaesquer outros operarios.» 

 
Ministerio da fazenda. 

 
«Copias: 1º, das condições annunciadas para a 

edificação da nova casa da moeda; 2º, de todas as propostas 
apresentadas pelos diversos concurrentes; 3º, do contracto 
feito com a pessoa que da referida obra ficou encarregada e 
da opinião ou parecer a seu respeito emittido pelo tribunal do 
thesouro. 

 
Ministerio do imperio. 

 
«Copias: 1º, da ordem que mandou entregar ao 

cidadão Felisberto Gonçalves da Silva a quantia de 27:000$; 
2º, dos titulos em que se fundou a requisição da referida 
quantia, e a ordem para ser ella entregue; 3º, das informações 
dadas pelas auctoridades que a esse respeito foram 
consultadas. 

Paço do senado, em 2 de julho de 1858. – Candido 
Borges.» 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – Peço 
a palavra. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Já sei que não tenho 
informações. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si se limitasse a 
apresentar o requerimento, eu não dizia nada, e votava por 
elle. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Pois então vote, e 
guarde-se para discutir quando vierem as informações. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nada; é preciso 
que eu dê resposta a esse preambulo. 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão fica adiada por 
haver pedido a palavra o Sr. ministro da fazenda. 

 
ORDEM DO DIA. 

 



comprometto a desenvolver o mais cedo que me fôr possível 
as proposições que avancei; e por hoje me limito ao que tenho 
dito. 

Mando á mesa o meu requerimento e peço aos Srs. 
ministros me prestem quanto antes estas informações, porque 
preciso muito dellas. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Estou 
quasi votando contra o requerimento, porque é inutil. O nobre 
senador não ha de ser mais feliz do que os auctores de outros 
requerimentos que não tiveram resposta. 

PENSÃO A VALERIANO JOSÉ PINTO. 
 
E’ sem debate approvada, para subir á sancção 

imperial, a proposição da camara dos deputados approvando 
a pensão concedida a Valeriano José Pinto. 

 
PENSÃO Á VIUVA DO VICE-ALMIRANTE PEDRO ANTONIO 

NUNES. 
 
Entra em primeira discussão, e passa sem debate para 

a segunda e desta para a terceira, a proposição da mesma 
camara approvando a pensão concedida á viuva do vice-
almirante Pedro Antonio Nunes. 

 
NATURALISAÇÃO DE SUBDITOS ESTRANGEIROS. 

 
Entra em primeira discussão e passa sem debate para 

a segunda, e desta para a terceira, a proposição da mesma 
camara auctorisando o governo a conceder cartas de 
naturalisação de cidadãos brasileiros ao padre Francisco 
Vicente, Luiz Rodrigues Pinto e outros. 
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VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS E EMPREGADOS 
DO CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTIÇA. 

 
Continúa a primeira discussão da proposição da 

mesma camara, approvando a tabella dos vencimentos 
dos magistrados e empregados do concelho supremo 
militar e da justiça, com os pareceres das commissões 
reunidas de marinha, guerra e fazenda. 

Discutida a materia, passa a proposição para a 2ª 
discussão em que entra com os referidos pareceres. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, eu desejo que a commissão me explique bem 
o pensamento do § 3º do art. 1º, por isso peço á illustre 
commissão tenha a bondade de informar o senado qual é 
o seu verdadeiro pensamento a este respeito. 

Diz o paragrapho: 
«Não se conta o tempo que o empregado faltar sem 

motivo justificado.» Aqui no paragrapho ha uma virgula; 
mas parece-me que ha distincção entre esta proposição e 
a seguinte: «por licença ou molestia que exceda a 60 dias 
em cada anno.» 

Segundo eu entendo o paragrapho, julgo: 1º, que 
este objecto dá logar a que se supponha que todas as 
vezes que houver motivo justificado por licença ou molestia 
que exceda a 60 dias em cada anno, este tempo será 
contado nas aposentadorias. Digo isto porque a unica 
duvida, que se me póde oppôr a este meu modo de 
entender o § 3º, é a virgula que separa motivo justificado 
da licença; então, si essa virgula na realidade estabelece 
proposições differentes, em consequencia della temos que 
nas aposentadorias se não contará o tempo que o 
empregado faltar ao serviço sem motivo justificado; 2º, nas 
aposentadorias se não contará o tempo que o empregado 
faltar ao serviço por licença; 3º, tambem não se contará 
nas aposentadorias o tempo que o empregado faltar ao 
serviço por molestia que exceda a 60 dias em cada anno. 
Si são tres proposições differentes, então é preciso uma 
nova redacção; si não, neste caso então está bem 
redigido. 

Ora, si são tres proposições differentes, eu entendo 
que a virgulação tambem não é a propria, devêra ser dois 
pontos; e por isso peço á illustre commissão tenha a 
bondade de redigir este artigo de maneira que dê a saber 
ao senado o verdadeiro sentido do § 3º, para sobre elle 

O SR. J. F. VIANNA: – Uma lei rigorosissima. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

...entretanto os empregados das outras repartições 
estejam debaixo de outro; é preciso que o mesmo principio 
regule os empregados de todas as repartições. Si o 
principio estabelecido em lei do thesouro é justo, deve ser 
generico; si não, então reforme-se tambem a respeito dos 
empregados do thesouro; mas não se estabeleça uma 
doutrina favoravel para os empregados da repartição de 
que se tracta, e fique entretanto a doutrina severa pelo que 
respeita aos empregados do thesouro. 

Si, como diz o nobre senador pelo Piauhy, a lei é 
identica, então é preciso redigil-a de modo tal que tire 
todas as duvidas. 

Eu até julgava, senhores, que, si a redacção do 
artigo da lei do thesouro, que tem referencia com esta 
doutrina, está bem feita, nos deviamos referir a ella, 
determinando que nas aposentadorias dos empregados se 
conte o tempo pela mesma fórma por que se conta 
segundo a lei do thesouro. Assim acabavam todas as 
duvidas. 

(O Sr. Vianna dá um aparte.) 
Mas a consulta, perdôe-me o nobre senador, da 

secção de fazenda do concelho de estado sustentou o 
principio que acabei de expôr. E’ o que tinha a dizer. 

O SR. J. F. VIANNA: – Satisfaço ao illustre senador 
que acaba de sentar-se; dizendo que o pensamento das 
commissões é o seguinte: Nas aposentadorias se não 
contará o tempo que o empregado faltar ao serviço: 1º, 
sem motivo justificado; 2º, por licença; 3º, por molestia que 
exceda a 60 dias, cada anno, porque são tres motivos, e 
isto harmonisa esta lei com a do thesouro, a qual não foi 
copiada pelas commissões pela mesma razão que acaba 
de dar o nobre senador, que é apresentar duvida em sua 
redacção, de modo que foi preciso uma consulta da 
secção de fazenda do concelho de estado, que firmasse o 
principio que essa lei quiz estabelecer. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Sr. presidente, 
eu tenho sómente de fazer uma pequena observação a 
respeito da doutrina contida no § 1º do art. 1º desta lei. – 
Diz o §: «A parte do vencimento concedida como 
gratificação é devida sómente pelo effectivo exercicio, e 
não será contada nas aposentadorias.» 

A vista desta redacção, parece que as commissões 



não haver duvidas. 
Sr. presidente, V. Ex. sabe as que tem causado um 

artigo ou doutrina similhante, a respeito da lei do thesouro; 
ultimamente houve uma consulta sobre esse objecto, 
porque o peticionario exigiu que se lhe contasse o tempo, 
porque havia differença entre distinguir o tempo que faltou 
por impedimento e aquelle que se devêra entender pela 
palavra effectivo serviço; si eu estou bem lembrado. 

Ora, eu estou que ha differença, não ha duvida 
alguma; o nobre senador pelo Piauhy tem razão, ha muita 
differença; mas o que eu digo, é que ha duvida aqui, assim 
como houve duvida alli por causa da redacção do artigo, e 
é preciso que elle seja redigido de fórma que não dê logar 
a essas duvidas. 

Eu sou de opinião que se não conte o tempo que se 
faltar ao serviço por licença. Julgo, Sr. presidente, que a 
este respeito deve haver uma doutrina geral para todo o 
paiz, para todos os empregados publicos, porque não é 
conveniente que os empregados do thesouro estejam sob 
um principio... 

entenderam que os empregados do tribunal do conselho 
militar e de justiça, têm vencimentos dos quaes uma parte 
é percebida como gratificação, e outra por outro titulo, e 
que para terem direito á parte que lhes é concedida como 
gratificação é necessario o effectivo exercicio; mas que á 
outra parte poderão ter direito, ainda que não tenham 
exercicio effectivo. 

Entretanto, consultando-se a tabella annexa a este 
projecto de lei, vê-se que os vencimentos do juiz relator e 
dos dois juizes adjuntos deste tribunal, são-lhes 
concedidos todos como gratificação, e não ha uma parte a 
que tenham direito por outro titulo. 

Portanto não existe para elles uma parte de 
vencimentos que tenham direito de receber, quando não 
tiverem effectivo exercicio por molestia ou por outro motivo 
justificado. Parece-me, portanto, 
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que nesta parte empeiora-se a sorte destes empregados. 
Eu creio que até agora, ainda quando os juizes togados do 
concelho supremo militar e de justiça não tenham effectivo 
exercicio, ainda que faltem uma ou outra vez, ou por 
alguns dias successivos, têm direito ao seu vencimento, 
que é de 400$; mas actualmente, que passam a perceber 
800$, mas a titulo de gratificação, si porventura elles não 
tiverem exercicio effectivo, deixarão de perceber o que 
tinham direito de perceber pela lei antiga. 

Portanto, parece em primeiro logar que a redacção 
do § 1º do art. 1º não está inteiramente conforme á tabella. 
Quem ler o § 1º do art. 1º entenderá que todos os 
empregados do tribunal supremo militar e de justiça têm 
vencimentos, parte a titulo de gratificação, e outra parte a 
titulo de ordenado; entretanto a tabella mostra que ha 
alguns empregados, que são os juizes togados desse 
tribunal, os quaes não têm direito a vencimento sinão a 
titulo de gratificação. 

Direi em segundo logar que, sendo o fim do 
projecto de lei, ao que parece, melhorar a condição dos 
empregados do concelho supremo militar e de justiça, 
creio que o projecto não melhora a condição dos juizes 
togados do concelho. E’ verdade que se lhes augmenta os 
vencimentos, porque, tendo até agora um 400$, e outros 
300$, passam agora a perceber maiores vencimentos. 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Já era como 
gratificação. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Mas não o diz 
tabella. 

Portanto, si é exacto o que eu digo, si os juizes 
togados do concelho supremo militar tinham dantes direito 
á gratificação, embora não tivessem effectivo exercicio por 
motivo justificado; si é isto exacto, eu desejaria que se 
fizesse alguma declaração a este respeito, afim de que 
pela nova disposição elles não fiquem privados de todos 
os seus vencimentos, quando não puderem ter effectivo 
exercicio. Si, porém, já a practica era a mesma, então não 
farei observação nenhuma, nem mandarei emenda á 
mesa. 

O Sr. Barão de Muritiba julga que os juizes togados 
não ficam sufficientemente remunerados com a 
gratificação de 800$ proposta pela commissão, e proporá 
que seja elevada a 960$, vencimento que, ainda assim, é 
inferior ao dos membros militares do concelho supremo. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Pedi a 
palavra unicamente para responder ás observações que 
fez o nobre senador o Sr. visconde de Abaeté a respeito 
do § 1º do art. 1º. 

Parece-me que o pensamento da commissão não 
está bem desenvolvido, e por isso não foi bem 
comprehendido pelo nobre senador. Diz o paragrapho: 

«A parte do vencimento concedida como 
gratificação é devida sómente pelo effectivo exercicio, e 
não, será contada nas aposentadorias.» 

 Não quer isto dizer que os empregados que 
deixarem de comparecer em uma ou outra sessão fiquem 
privados de sua gratificação; o que quer dizer é que, 
quando se tractar da aposentadoria, nella se comprehenda 
a parte do vencimento que é marcada como gratificação 
unicamente. Os desembargadores, por exemplo, são 
aposentados como membros da relação, como taes 
contam-se os vencimentos destes magistrados. Ainda me 
parece que os membros do concelho de estado têm maior 
vencimento do que os juizes togados, e como juizes 
togados accumulam aos vencimentos que têm como 
membros da relação a gratificação que se lhes dá pelo 
projecto de que se tracta. 

Sabe-se que os juizes togados tinham até agora 
sómente a gratificação de 400$. Quando ás suas 
aposentadorias, elles terão o mesmo vencimento que têm 
agora, hão de ser aposentados da mesma sorte que até 
agora. Portanto me parece que não procede a observação 
do honrado membro a quem me referi. 

Pelo que toca á emenda proposta pelo nobre 
senador que me precedeu, eu não teria duvida em votar 
por ella, porque estou convencido que todos estes 
vencimentos são nimiamente mesquinhos, como o são o 
de quasi todos os empregados publicos. O que é verdade 
é que, si os empregados publicos, na sua maior parte, não 
fossem honrados e honestos, não poderiam viver com os 
vencimentos que têm. Si quizermos guardar a regra da 
justiça, não é só para os membros do concelho supremo 
militar que devemos olhar, é para todos os empregados 
publicos. O que a commissão quiz foi dar mais um 
augmento a esses empregados; mas não se segue que 
ella julgasse que podia estabelecer uma regra que fôsse 
de justiça e de egualdade para todos os empregados. 

O justo seria que nós considerassemos as 



São lidas, apoiadas e postas em discussão as 
seguintes emendas: 

«A’ tabella. – Em vez de juiz relator e adjunctos, 
diga-se: aos tres juizes togados (a cada um) eleve-se a 
gratificação a 960$.» 

«Accrescente-se onde convier: – Os juizes togados 
intervirão por distribuição nas consultas em que até agora 
intervinha privativamente o juiz relator.» 

«Diga-se mais: – Os juizes togados perceberão a 
maioria que lhes compete por esta tabella, sobre o que já 
venciam, desde o dia em que começou a ter execução o 
regulamento n. 1912 de 28 de março de 1857. – Salva a 
redacção. – Barão de Muritiba.» 

«O § 3º do art. 1º seja substituido pelo seguinte: 
Nas aposentadorias se não contará o tempo que o 
empregado faltar ao serviço, 1º, sem motivo justificado; 2º, 
por licença; 3º, por molestia que exceda a 60 dias em cada 
anno. – Vianna.» 

circumstancias de todos os empregados publicos e 
attendessemos ás suas necessidades, conforme as suas 
categorias e conforme tambem as despesas que suas 
differentes condições os obrigam a fazer. Mas isto é um 
trabalho difficilimo e que eu não sei mesmo si estará em 
harmonia com as forças do thesouro publico, apezar de 
que se nos tem dito que temos um deficit excessivo. Acho 
conveniente que se dê mais alguma cousa aos juizes 
relatores, mas entendo que a commissão não foi injusta, 
quando marcou a gratificação de 800$; não collocou por 
isso em circumstancias mais desfavoraveis os outros 
membros do concelho supremo militar. 

Encerrada a discussão, é rejeitada a proposição da 
camara dos deputados, com o projecto substitutivo 
offerecido o anno passado pela commissão do senado. 

Approva-se o artigo 1º e seus §§ do projecto 
apresentado este anno pela mesma commissão com as 
emendas do Sr. Vianna e do Sr. barão de Muritiba sobre 
os vencimentos dos juizes togados, sendo rejeitada 
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a emenda deste mesmo senhor a respeito do pagamento da 
gratificação desses juizes desde a data do novo regulamento. 

A outra emenda do Sr. barão de Muritiba fica reservada 
para ser discutida no fim. 

Entra em discussão o art. 2º do projecto da commissão, e 
sem debate é approvado. 

Tem logar a discussão do art. 3º.  
E’ apoiada a seguinte emenda: 
Supprima-se o art. 3º, e substitua-se pelo seguinte: 
«Ficam pertencendo á renda geral os emolumentos que se 

pagavam á secretaria do concelho supremo militar pelos diversos 
actos por ahi expedidos, sendo feita a cobrança delles na 
conformidade da tabella... e pela fórma que fôr prescripta pelo 
ministerio da fazenda.» 

 
«Tabella dos emolumentos que devem ser pagos pelos 

titulos e outros actos feitos na secretaria do concelho supremo 
militar.» 

 
Por patente do posto de alferes a capitão......... 4$000 

»               » major a coronel ......... 6$000 
»               » brigadeiro a marechal 

do exercito................. 8$000 
3$000 
3$000 
1$000 

Provisão............................................................. 
Apostilla.............................................................. 
Lauda de certidão.............................................. 
Cada anno de busca.......................................... 1$500 

 
«Paço do senado, 5 de julho de 1858. – J. F. Vianna. – 

Marquez de Caxias. – M. F. de Souza e Mello. – Visconde de 
Itaborahy. – Marquez de Abrantes.» 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, para que eu 
me possa decidir acerca do voto que devo dar a este artigo, 
desejo que o Sr. ministro da fazenda me diga si concorda na 
continuação déste imposto; si entende que a classe militar está 
tão bem aquinhoada; que deva carregar com este imposto na 
occasião em que se diz que temos um saldo de 20,000.000$. 

S. Ex. em todas as épocas em que tem fallado, tem 
demonstrado que, quando a receita póde fazer face á despesa, 
convém alliviar o povo de alguns impostos, visto que não ha 
nenhum direito em exigir impostos do povo, sinão para acudir ás 
diversas necessidades do Estado. Ora, si é facto que ninguem 
póde contestar que a classe militar não esta tão bem aquinhoada, 
que ainda se possa exigir della esta contribuição; não seria 
melhor, não seria mais justo que supprimissemos este imposto? O 
que dá isto ás rendas geraes? 

Eu quero dar mais uma prova ao nobre ministro da 

do augmento dos mesmos emolumentos, póde haver 
duvida que o senado os possa alterar augmentando-os, 
isto é, iniciando-os. Neste sentido eu preferiria a 
proposição ou o artigo que foi apresentado pela 
commissão. 

Quanto ao acabar com os impostos, repito ao 
nobre senador que não acho conveniente, não acho 
razoavel que sem maior conhecimento de causa, de que 
as nossas rendas excedem muito ás necessidades do 
serviço publico, vamos acabando com elles, como o nobre 
senador parece estar disposto; e creio que está disposto a 
ir pouco a pouco cerceando todos os recursos do 
thesouro. Si é essa a sua opinião, declaro que não o 
acompanho nella; porque entendo que o thesouro deve ter 
os recursos necessarios, que esses recursos não são só 
precisos para pagar o pessoal, mas para melhoramentos 
materiaes de que o paiz tanto necessita. Portanto não o 
acompanho na idéa de cercear sem regra os recurso do 
thesouro. 

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. não entende 
mais que a reducção dos impostos augmenta os recursos 
do thesouro? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já se esqueceu 
disso. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço o 
palavra. 

 O SR. PRESIDENTE: – Eu devo lembrar ao nobre 
senador que a discussão é restricta á materia de que se 
tracta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não toque no 
thesouro. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ verdade, V. 
Ex. quer tocar no thesouro, e cercear-lhe os recursos 
precisos. 

O SR. D. MANUEL: – Elles querem mais do que 
isso; querem tomar conta delle. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está em muito bôa 
mão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si no 
senado tivesse assento o Sr. ministro da guerra, eu lhe 
perguntaria quaes são os documentos de que nessa 
secretaria se pagam emolumentos, para convencer ao 
senado da necessidade de acabar com taes emolumentos. 
Mas o nobre senador pelo Piauhy teve a bondade de me 
dar uma tabella de onde consta o seguinte: (lê.) 

«Por uma patente 2$620, por uma apostilla 2$560, 
por uma provisão 2$800, por lauda de escripta de certidão 



fazenda de que as suas opiniões têm sobre mim grande 
influencia; por isso rogava a S. Ex. que tivesse a bondade de dizer 
si não entende que seria de justiça supprimirmos este artigo, 
porque neste caso, com muito prazer votarei contra elle. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – Não 
tenho duvida em dizer a minha opinião ao nobre senador que 
acaba de fallar. Eu entendo que estes emolumentos que se 
cobravam até agora não ha razão alguma conveniente para que 
cessem de ora em diante. Não é uma verdadeira imposição que 
se vai fazer; é a conservação de uns emolumentos por actos que 
de tempo immemorial se costumam pagar. O que me parece é 
que, tractando-se 

640 rs., cada anno de busca 320 rs.» Veja bem o senado 
que tudo aquillo de que se pagam emolumentos na 
secretaria do supremo concelho militar é verdadeiramente 
acto militar; é de actos sobre o pobre militar; uso desta 
palavra porque de todas as classes do Estado é aquella 
que por necessidade publica se acha menos bem 
aquinhoada: entenda-se-me bem as palavras – por 
necessidade publica – porque não é possivel que se dê ao 
exercito tudo aquillo que a generosidade nacional 
desejaria dar, porque a renda não seria sufficiente. Si pois 
nós temos necessidade de bem aquinhoar o exercito; si 
estes emolumentos são pagos por actos absolutamente 
remuneratorios militares; si nós hoje augmentamos os 
ordenados daquelles empregados; si porconseguinte 
attendemos á sua situação economica, como é possivel 
que se não adopte no senado a extincção desses 
emolumentos? 
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Eu não me lembro, Sr. presidente, bem das 

opiniões do Sr. ministro da fazenda, quando se tractou da 
abolição dos emolumentos judiciarios, isto é, dos 
emolumentos percebidos pelos juizes; mas creio que S. 
Ex. concordará em que suas opiniões são em favor da 
extincção dos emolumentos. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. está 
mesmo dizendo que não se lembra. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
disse que me não lembrava, e por isso accrescentei – mas 
julgo que o Sr. ministro da fazenda concordará em que é 
util que a justiça se faça de graça e que os emolumentos 
desappareçam, isto é, que se dê aos juizes um ordenado 
sufficiente, para que elles não estejam na dependencia dos 
quatro tostões, um, dois mil réis, etc., assim como de ha 
muito se tem no parlamento brasileiro desejado acabar 
com os benesses e outros emolumentos que recebem os 
parochos; isto não é de agora, é questão philosophica de 
muito tempo e que data desde a nação portugueza. 

Portanto, si nós devemos ter em contemplação tudo 
quanto acabei de dizer, si devemos ter em contemplação o 
estado do exercito, como é pois que tendo o militar 
recebido a sua patente em consequencia unicamente de 
remuneração do serviço prestado ao Estado, ha de ainda 
pagar 2$620? (Ha um aparte.) Os empregados civis, eu 
peço licença ao nobre senador pelo Piauhy para discordar 
da sua opinião com todo o respeito que lhe presto, e dizer 
que os empregados civis não estão nas condições do 
militar; são diversas as condições para esse favor que se 
póde fazer a um; e que não se póde nem se deve talvez 
fazer a outro. Por uma apostilla 2$560; estamos no mesmo 
caso da patente; por uma provisão 2$800; por uma lauda 
escripta 640 rs.; em uma palavra, busca de um anno 320 
rs. Eu não digo que os emolumentos sejam excessivos; 
mas o que digo é que a sua suppressão era um beneficio 
que se fazia ao exercito, beneficio que não vai de fórma 
alguma prejudicar os empregados daquella repartição. 

Sr. presidente, tendo assim proferido a minha 
opinião relativamente a esses emolumentos, desejando 
votar (e parece-me que votarei contra o artigo), tenho 
necessidade de declarar ao senado que, votando por esta 
maneira, não desejo de fórma alguma cercear as rendas 
do Estado, nem creio que o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, com o que disse, podesse fazer crêr ao nobre 

é o seguimento das proposições proferidas na camara dos 
deputados, e hoje recordada no senado pelo nobre 
senador pelo Rio de Janeiro; isto é, que a opposição que 
existe no senado é antigovernamental, quando aliás ella 
não deseja sinão seguir as boas doutrinas enunciadas pelo 
ministerio actual. Por exemplo, tenho declarado muitas 
vezes que, si me desvio, não é sinão porque não posso 
comprehender o pensamento do ministerio; desde que me 
fôr bem e claramente explicado, póde contar o nobre 
ministro da fazenda e todos os seus collegas que hei de 
votar com o ministerio, com tanto que elle se explique; 
porque, si eu não puder entender; não posso votar, haja 
paciencia da parte do ministerio. 

Sr. presidente, eu creio que o segundo periodo do 
artigo tambem merece alguma reflexão. Diz o paragrapho: 
– O ministerio da fazenda é auctorisado para alterar a 
respectiva tabella e regular a cobrança delles pela maneira 
que fôr mais conveniente aos interesses da fazenda e 
menos vexatorio aos contribuintes.» – Ora a primeira 
cousa que eu desejava que o nobre ministro da fazenda 
dissesse, era si queria essa auctorisação. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Elle disse 
que era melhor isso. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Auctorisar-se? 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Nós não o 
podemos fazer, mas podemos auctorisar o governo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 
nobre ministro da fazenda quer que se lhe dê já 
auctorisação. Ora, nós temos realmente certos factos em 
nossa vida... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Falle na 
primeira pessoa. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu? 
Então V. Ex. quer dizer que eu tenho factos na minha 
vida... Eu o que dizia era nós... Nós temos, Sr. presidente, 
factos em nossa vida muito singulares. Veja V. Ex. como o 
Sr. ministro da fazenda havia de dar a si proprio um 
desmentido tão formal e peremptorio relativamente ás 
auctorisações. Mas seja ou não seja desmentido, o que é 
verdade é que eu desejo que V. Ex. me diga si existe na 
mesa alguma emenda a este respeito. 

O SR. PRESIDENTE: – Existe, supprimindo esse 
artigo, e substituindo-o por outro. 



senador ministro da fazenda que o seu fim era privar o 
Estado desse recurso da renda publica. Eu sei 
perfeitamente que o nobre senador pelo Pará o que 
pretende é ir já habituando o senado a se conformar com a 
continuação dos 2% addicionaes (apoiados;) eu o sei 
perfeitamente, e estou me preparando para tambem votar, 
discutir será difficil para mim, mas votar contra a sua 
continuação; póde o nobre senador da provincia do Pará 
ficar certo que o hei de fazer; hei de então votar com o 
nobre senador o illustrado Sr. Souza Franco, antes do 
tempo de ministro; não terei a gloria de votar com nobre 
ministro o Sr. conselheiro Souza Franco; desta gloria V. 
Ex. me ha de privar, mas hei de ter aquella satisfação; bem 
que não vote com o nobre ministro da fazenda actual, hei 
de votar com o nobre senador pelo Pará. 

Portanto, Sr. presidente, não é só o nosso fim nem 
se póde dizer que seja, cercear de fórma alguma os 
recursos do thesouro; porque? e para que? Esta 
proposição do nobre Sr. ministro da fazenda 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' o 
que eu não sabia. Faça V. Ex. o favor de o mandar. (E' 
satisfeito, e depois de a ter lido.) Sr. presidente, eu tenho 
tambem de votar contra esta emenda, salvo si os honrados 
membros da commissão me informarem relativamente á 
importancia destes emolumentos, ou si o nobre ministro o 
quizer fazer agora. 

O SR. VIANNA: – Andam por dois contos de réis os 
taes emolumentos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ora 
vejam os honrado senadores, como acaba de dizer o 
honrado membro da commissão, estes emolumentos 
andam em dois contos de réis annualmente; veja o senado 
a grande riqueza de que se vai privar o Estado, e que 
obrigou o nobre senador pelo Pará, ministro da fazenda, a 
reclamar, dizendo – si vós que. 
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reis cercear a renda publica, vêde bem que nisso não 
consinto eu. 

O SR. VIANNA: – Então é preciso cercear os 
outros. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Senhores, não é preciso cercear os outros; porque as 
circumstancias das outras secretarias, dos outros 
empregados publicos não são as mesmas circumstancias 
dos militares. O exercito, Sr. presidente, merece todas as 
contemplações nacionaes; o exercito não póde ser 
aquinhoado como a generosidade nacional desejaria; e 
não o podendo ser, como é possivel que se faça alarde 
hoje de dois contos de réis da renda nacional para que um 
militar seja obrigado a pagar dois mil e tantos réis de 
patente? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' para os 
melhoramentos materiaes os dois contos de réis. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Naturalmente, ha de ser para isso. A renda publica não 
póde de fórma alguma... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. quer para 
os pessoaes... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
tem razão, para os pessoaes sim, mas para os materiaes 
não. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' melhor. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 

tem razão, tem bem razão, não ha duvida! porque a 
respeito dos pessoaes nós temos muito boas informações; 
a respeito dos materiaes, pouca cousa se nos diz. Sabe, 
por exemplo, o senado quanto se tem gasto com a estrada 
da Tijuca? Sabe o senado quanto se tem gasto com o 
dique? Não; sabe quanto se tem gasto com alguma das 
obras publicas? Não. Sabe o senado como se dispendem 
os dinheiros pela inspectoria das obras publicas; sabe-o? 

Crê que são bem dispendidos; crê isso e eu 
tambem o creio; sei que o Sr. ministro do imperio tem 
sobre isso empregado todos os meios, mas tambem sei 
que não tem podido conseguir informações exactas. 
Portanto, a respeito dos melhoramentos materiaes, não 
sabemos nada; a respeito do pessoal sabemos... alguma 
cousa. O que vai pela policia... Falta-me o termo agora. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' bom dizer 
tudo. 

essa recalcitrante impressão sobre o espirito modesto do 
Sr. ministro da fazenda... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Contra a sua 
vontade. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Recalcitrante de nossa parte. 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. visconde de Itaborahy 
tambem deu auctorisação; aqui estão assignados os Srs. 
Abrantes, Caxias e Manuel Felizardo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, eu tenho dado muitas auctorisações e estou 
prompto a dar; mas não hei de dar auctorisações a um 
ministerio que declara que as não quer. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não gosta. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas, si 

o paiz passar pela horrorosa calamidade de vêr substituido 
este ministerio por outro, eu hei de dar ao outro, porque 
isto depende de mim; não dou agora, porque o Sr. ministro 
da fazenda não quer. Por isso peço ao senado que vote 
contra os emolumentos, porque 2:000$, não vale a pena 
de se fazer disto um artigo de lei, e o exercito merece essa 
contemplação (apoiados); é simplesmente uma 
contemplação, porque 2:000$ repartidos pelo exercito, o 
que é para cada um? E' nada, mas é verdadeiramente uma 
contemplação, uma prova de que no senado se tem em 
grande valor os serviços prestados pelo exercito. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – 
Eu estou me admirando quão depressa o nobre senador 
pela Bahia quiz refutar as palavras ditas ainda no começo 
da sessão pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro. O 
nobre senador quer erigir um principio que é impossivel de 
sustentar: não tem informações do que se passa todos os 
dias nas obras publicas e nas diversas estações; e como 
que quizera que o ministerio todos os dias lhe viesse dar 
conta das despezas que se fazem em cada uma das 
repartições; como que quizera que o ministerio deixasse a 
administração ao nobre senador ou aos seus amigos, ou 
que lhe sujeitasse dia por dia o exame dessa propria 
administração! Não era mais a administração do poder 
executivo, era do poder legislativo. E será isto 
governamental? 

Quando pois nos accusais de usurpação do poder 
legislativo, e em represalia vos lembramos esta vossa 
tentativa, não tendes razão de queixa, e tanto menos a 



O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si eu 
me lembrar delle, eu pedirei licença a V. Ex. para o dizer. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então espero 
por sua lembrança. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não me 
lembro agora; V. Ex. bem vê que isso occorre aos velhos; 
quasi sempre têm falta de memoria. 

Eu, Sr. presidente, declaro-me contra esta emenda. 
Desejo que nem sejam os emolumentos pagos não para 
os officiaes empregados daquella repartição; 2:000$ não 
vale a impressão desta emenda, não vale a pena. Eu 
desejaria sobretudo que se não désse auctorisação; si o 
artigo deve ser approvado, então que sejam fixados já os 
emolumentos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro da 
fazenda não gosta de auctorisação... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
façamos 

tendes vindo todos os dias fazer exigencias destas, e 
confirmar, justificar as nossas asserções. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a 
palavra. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu creio, 
senhores, que o nobre senador deve satisfazer-se com os 
estylos do paiz, segundo os quaes os ministros, além dos 
balanços e dos relatorios em que dão conta dos seus actos 
principaes, os publicam nos jornaes, e dão em sessão 
vocalmente, ou em resposta escripta, as informações que 
se lhes pede. 

Si quer que todos os dias nós venhamos lhe dar 
conta do que fazemos, dos actos da administração, 
declaro ao nobre senador que não estou disposto a isso, 
que hei de sustentar as attribuições do poder de que sou 
um dos agentes. 

Senhores, o nobre senador exige o impossivel. 
(Ha um aparte.) 
V. Ex. quer que lhe dê um balanço todos os dias? 

 



Sessão de 5 de Julho                                                                            13 
 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quererá que 

vão os ministros á casa de V. Ex. todas as noites dar-lhe 
parte do que se fez no dia; será o que exige de mim? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não quereria 
perturbar a V. Ex. 

O SR. D. MANUEL: – Isto é uma opposição sui 
generis. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 
nobre ministro da fazenda exagera todas as proposições; 
tudo isto filho do seu estado de effervescencia. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não é isso o 

que V. Ex. quer? As informações ordinarias tem-as nos 
balanços e relatorios, nos jornaes, em tudo, emfim que se 
costuma dar por antiga practica; não tem pois de que se 
queixar; não póde-nos vir fazer as censuras que nos fez. 
Então tudo quanto nos disse não tem fundamento algum. 
O nobre senador que se esquece de tudo quanto disse, 
porque, como disse, não tem mais memoria, é muito 
provavel que no seu seguinte discurso venha desconfessar 
tudo quanto disse no primeiro. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A 
minha balda é não ter memoria. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Sr. presidente, o 

nobre senador fez grande admiração de que se quizesse 
sustentar emolumentos que andam em cêrca de 
2:000$000. Do que se tracta é do principio; quasi todos os 
actos expedidos pelas secretarias e repartições publicas 
pagam emolumentos; tiral-os a uma repartição é 
sanccionar o principio para todas as outras. Quer o nobre 
senador que não hajam emolumentos? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
distinguo a analogia. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quer que se 
não paguem mais emolumentos em nenhuma repartição? 
Si o quer em principio geral, vamos discutil-o. Emquanto 
não se erigir o principio de que não haja emolumentos, é 
preciso, os sustentando em uma, sustental-os tambem em 
outras repartições. Notem demais os nobres senadores 
qual o grande favor que se pretende fazer á classe militar; 
o favor de 2:000$ por anno! Ora, eu creio que os militares 
serão os primeiros a agradecer esse magnifico presente 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E’ a dama 
dos seus amores não quero requestal-a. 

O SR. D. MANUEL: – Ninguem quer mais 
popularidade agora. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não se 
incommode V. Ex. que eu não lhe disputo a popularidade 
que tem. 

Senhores, vamos á auctorisação. Parecia que o 
ministro da fazenda acceitava uma grande auctorisação, e 
tão ampla que os nobres senadores não se atrevem a dal-
a. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
contra o principio de V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – No entretanto a 
auctorisação que ha no projecto é para fazer o 
regulamento; o que não era preciso, porque o governo os 
póde fazer; e tambem a outra, porque provavelmente o 
que se faria era manter os mesmos emolumentos que 
agora se pagam. Eu tenho dito, e repetirei ainda, não sou 
em regra pelas auctorisações; mas algumas ha que o 
nobre senador mesmo diz que não pódem deixar de dar-
se, porque o corpo legislativo não tem o tempo preciso... 

O SR. MIRANDA: – Não está coherente com as 
suas doutrinas neste mesmo ponto. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador não tem a 
palavra. 

O SR. MIRANDA: – Mas posso dar os apartes que 
quizer. 

O SR. PRESIDENTE: – Não póde. 
O SR. MIRANDA: – Todos aqui dão. 
O SR. PRESIDENTE: – E’ por abuso. 
O SR. MIRANDA: – Os Srs. ministros dão apartes. 
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. ministros e os 

outros senhores, si o fazem, é por abuso. 
O SR. MIRANDA: – Estão no seu direito. 
O SR. D. MANUEL: – Deixe-o V. Ex., Sr. 

presidente, que elle está no seu elemento, é militar (Riso). 
O SR. PRESIDENTE: – Não posso permittir um 

abuso; tenho sempre pedido attenção quando se 
multiplicam os apartes, (apoiados) porque não são 
permittidos pelo regimento. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Sr. presidente, 
eu vou acabar; porque não quero contribuir para esta lucta 
que alguns senadores estão começando com V. Ex.; vou 



que o nobre senador lhes quer fazer. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 

haviam de reconhecer a contemplação. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. está hoje 

nas contemplações, assim como está tambem hoje na 
popularidade. E’ porque me queixo da memoria de V. Ex.; 
ha pouco tempo repellia a popularidade, agora procurara 
por todos os meios por onde a póde conseguir. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E’ privilegio 
de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tem 
ciumes. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nesse ponto 
estou mais satisfeito com o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, que não quer saber de popularidade. 

terminar o meu discurso: não desejo que o senado tenha 
mais este desgosto ao vêr o desrespeito com que é 
tractado o seu presidente. (Apoiados.) 

Eu não acho conveniente a emenda que se 
apresentou; prefiro a outra, porque a auctorisação quasi se 
limita ao regulamento para o que o governo está 
auctorisado. A respeito dos emolumentos, quando se 
tractar do principio em geral, discutiremos; por ora não vale 
a pena estar-se discutindo tão longamente para conservar 
ou não emolumentos que não chegam sinão a dois contos 
de réis, e que não são sensiveis aos que os pagam em 
casos quasi sempre de accesso ou melhoramento de 
vencimentos. 

O SR. D. MANUEL: – A opposição o que quer é 
fallar; está sequiosa. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Eu sinto, Sr. 
presidente, não concordar com a opinião do Sr. ministro da 
fazenda, quando disse que não convinha 
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que o senado legislasse sobre emolumentos, porque lhe 
parecia que elles deviam ser considerados como uma 
especie de impostos; entretanto que é de opinião que seja 
approvada a segunda parte do art. 3º tal qual se acha 
redigida. 

Parece-me que S. Ex. não deu toda a attenção que 
devia dar á segunda parte do art. 3º A segunda parte deste 
artigo não contém unicamente auctorisação para o 
governo fazer um regulamento qualquer; ahi se diz que o 
Sr. ministro da fazenda é auctorisado para alterar a 
respectiva tabella (apoiados); portanto, parece-me 
evidente que, si porventura passar esta segunda parte do 
art. 3º, o Sr. ministro da fazenda ficará auctorisado, ou seja 
para augmentar os emolumentos que actualmente se 
pagam no concelho supremo militar e de justiça por actos 
alli expedidos, ou seja para diminuil-os, como S. Ex. diz 
que seria talvez a sua intenção; e já se vê que quer em 
um, quer em outro caso, o governo ficará auctorisado para 
legislar sobre impostos, segundo disse o Sr. ministro da 
fazenda. Ora, si o senado não póde tomar a iniciativa 
sobre impostos, como é que S. Ex. a quer para si, e isto 
em virtude de uma auctorisação iniciada pelo senado, e 
isto quando S. Ex. ha muito pouco tempo se declarou 
contrario ás auctorisações que se tem concedido ao 
governo? 

E’ verdade que S. Ex. já tem modificado esta sua 
opinião, assim como é verdade que tem modificado muitas 
outras (apoiados), porque eu me recordo de ter-lhe ouvido 
dizer na camara dos Srs. deputados, em uma das sessões 
passadas, que não rejeitava todas as auctorisações, 
entendendo que em alguns casos convinha dal-as ao 
governo. 

Permitta-me, porém, S. Ex. que eu não o 
acompanhe nestas excepções á sua doutrina; estou 
resolvido a não conceder auctorisação alguma ao Sr. 
ministro da fazenda; antes entendo que devo tomar a peito 
tornar effectiva a opinião de S. Ex., quando absolutamente 
se pronunciou contra taes auctorisações... 

O SR. MIRANDA: – Contra todas. 
O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – ...assim como 

entendo que devo tornar effectivas com o meu voto todas 
as doutrinas que S. Ex. proclamou antes de entrar para o 
ministerio... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – No 

quanto é possivel nas circumstancias actuaes. Ora, 
parece-me uma grande injustiça que, quando se tracta de 
melhorar a sorte dos servidores do Estado em um tribunal, 
nós empeioremos a condição dos contribuintes. Pela 
comparação dos emolumentos que actualmente pagam os 
militares pelos actos expedidos no supremo tribunal de 
justiça com os emolumentos novamente estabelecidos na 
tabella apresentada pelas commissões, vê-se que ha 
algum augmento nesses emolumentos. Por exemplo: 

Actualmente paga-se por uma patente 2$620, e as 
commissões propõem que por uma patente de alferes a 
capitão se pague de emolumentos 4$; de major a coronel 
6$; de brigadeiro a marechal do exercito 8$; 
porconsequencia, ha nas patentes um augmento de 
emolumentos; vamos empeiorar nesta parte a sorte dos 
militares... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – ...que têm de 
tirar patentes na secretaria do concelho supremo militar. 
Accresce que isto não me parece mesmo muito de accordo 
com o pensamento que presidiu ao projecto apresentado 
pelas illustres commissões de marinha e guerra e fazenda. 
Por uma apostilla paga-se actualmente 2$560, e as 
commissões propõem 3$, no que ha um augmento. 

Por uma provisão paga-se actualmente 2$800, as 
commissões propõem que se paguem 3$; ha tambem nisto 
um augmento. 

Por uma lauda de escripta de certidão paga-se 
actualmente 640 rs., e as commissões propõem que se 
pague 1$. Emfim, em todos os emolumentos propostos ha 
augmento; ora, eu declaro que não posso adoptar esta 
opinião; minha opinião é que se conserve o que 
actualmente se paga, uma vez que o Sr. ministro de 
fazenda não quer que se supprimam inteiramente os 
emolumentos, o que certamente seria melhor, e estaria 
mais de accôrdo com as idéas que em outros tempos S. 
Ex. defendeu e sustentou. Eu, nesta parte, concordarei 
com S. Ex., mas não posso concordar em que se saia do 
statu quo, e se aggrave a sorte dos militares, obrigando-os 
a pagar maiores emolumentos do que elles pagam 
actualmente, e isto quando o corpo legislativo tem por fim 
no projecto que se discute melhorar a sorte dos 
empregados do concelho supremo militar. 



mesmo pensamento estou eu. 
O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – ...porque é 

necessario que os que fazem opposição a qualquer 
ministerio saibam que, quando são chamados para tomar 
assento nos conselhos da corôa, devem seguir essas 
opiniões tanto quanto fôr possivel. (Apoiados). 

O SR. D. MANUEL: – Peço a palavra. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O contrario disto 

é illudir o paiz, é não se poder nunca saber quaes os 
principios que têm de ser levados á execução, si as 
pessoas que os sustentam na tribuna não os executarem 
quando subirem ao poder. 

Por estas razões, Sr. presidente, eu não voto pela 
segunda parte do art. 3º do projecto das commissões, e 
não voto tambem pela nova emenda que as commissões 
offereceram. 

Nós tractamos neste projecto de melhorar a sorte 
dos empregados do concelho supremo militar e de justiça, 
augmentando os seus vencimentos tanto 

Si estes servidores do Estado têm direito a um 
augmento nos seus vencimentos, parece-me que esse 
augmento não deve trazer um onus maior para os militares 
que têm de requerer da secretaria daquelle supremo 
concelho actos pelos quaes tenham de pagar 
emolumentos. Uns não devem pagar para os outros. 

Portanto, a minha opinião é que se supprima a 
segunda parte do art. 3º do projecto que se acha em 
discussão, ficando unicamente a primeira parte que diz: 
«Os emolumentos que se cobrarem na secretaria do 
supremo tribunal de justiça farão parte da receita geral, 
etc.» Neste sentido pois mandarei uma emenda. 

Lê-se, apoia-se e entra em discussão a seguinte 
emenda do Sr. visconde de Abaeté: 

«Supprima-se a segunda parte do art. 3º» 
O SR. DANTAS: – Sr. presidente, eu desejava 

mandar uma emenda, todavia direi primeiro qual é o meu 
pensamento, e ouvirei alguns Srs. senadores que ainda 
quizerem fallar sobre a materia. 
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O projecto conserva os emolumentos que já 
existiam; as commissões propozeram que fossem 
augmentados e passassem para o thesouro; e appareceu, 
emfim, na casa a idéa de supprimil-os, mas ainda não ha 
emenda neste sentido. 

Senhores, eu entendo que os emolumentos foram 
decretados para tres fins: primeiramente, como um auxilio 
do thesouro, porque, tendo as partes de pagarem 
emolumentos, podia-se marcar ordenados menores; em 2º 
logar, como um incentivo para que os empregados 
publicos cumprissem seus deveres, e em beneficio das 
proprias partes; e em 3º logar, para que as partes não 
exigissem das secretarias certidões de que não tivessem 
urgente necessidade. Ora, augmentados os ordenados dos 
empregados, creio que os emolumentos deviam reverter 
para o thesouro, porque o thesouro tem de pagar mais do 
que pagava até aqui. Resta agora um meio de fazer com 
que os empregados publicos cumpram seus deveres, e o 
meio para que as partes não exijam sinão os documentos 
que devem exigir; porque, não sendo elles obrigados a 
pagar cousa alguma, exigirão das secretarias o que não 
exigiriam pagando. 

Entendo pois, Sr. presidente, que se devia seguir o 
meio termo. Seria melhor designarmos quaes são os 
papeis que não devem pagar emolumentos; por exemplo, 
não pagarão os militares cousa alguma por suas patentes 
e apostillas, porque são titulos de absoluta necessidade: 
mas aquelle que quizer uma certidão, ou outro qualquer 
papel, pagará os emolumentos respectivos; de outra sorte 
estaria a secretaria sujeita a pedidos imprudentes de 
alguns militares. 

Entendo tambem que nas outras repartições 
deviam dispensar-se certos titulos de direitos e 
emolumentos. 

Por que razão um official da guarda nacional ha de 
pagar tantos e quantos pela sua patente na secretaria da 
justiça? Por que razão ha de o governo dizer a um 
cidadão: «Vinde servir ao Estado, e haveis de pagar tanto 
pelo vosso titulo?» 

Acho que devemos dispensar desse imposto a 
todos os officiaes da guarda nacional, assim como a outros 
empregados publicos. 

Não sou pois de opinião que se supprimam 
completamente os emolumentos. Si elles se acabassem, 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Faz muito bem. 
O SR. DANTAS: – ...porque desejo tambem que 

aquelles que o combatem hoje, quando forem para o 
poder, sustentem com dignidade suas opiniões. 

O SR. D. MANUEL: – Veremos isso. 
O SR. DANTAS: – Vou mandar a emenda; si o 

senado a achar conveniente, vote por ella; si não, rejeite-a.
Vai á mesa a seguinte emenda que é apoiada: 
«As patentes e apostillas serão esemptas de 

emolumentos. – Dantas.» 
O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, a opposição 

estava hoje decididamente sedenta de fallar, e isto tem 
uma explicação muito simples. Andava-se dizendo por 
ahi... (já que hoje se contou uma historia, vou tambem 
contar a minha) andava-se dizendo por ahi que a 
opposição tinha recuado, isto é, tinha começado com tanta 
energia, com tanta força e calor, e agora estava fria, dizia-
se mais que ella estava como que arrependida do que 
havia feito; e porque, senhores? porque perdeu a 
esperança de empolgar o poder durante esta sessão. Mas 
dizia eu aos que me contavam esta historia: Ha planos, e 
planos concertados nos clubs... 

(O Sr. Silveira da Motta ri.) 
V. Ex. ri? Então é verdade o que alguns dizem, isto 

é, que a opposição anda á matroca, não tem direcção. 
Parece mais provavel a primeira noticia, e o 

requerimento que se discute vem confirmal-a. A opposição 
quer mostrar que vive, e que, cheia de calor, pretende 
provocar novas luctas. 

Temos, portanto, a repetição das scenas que já se 
representaram na discussão de outros requerimentos, e na 
da resposta á falla do throno. 

O requerimento offerecido pelo nobre senador pelo 
Rio de Janeiro não tem por fim sinão aggredir o ministerio; 
attenda-se ao seu preambulo, e ver-se-ha que tenho 
razão. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas a discussão não versa 
agora sobre o requerimento. 

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. tem toda a razão, mas 
eu digo, como dizia um estudante de Coimbra, que fazia 
longas razões de ordem, quando o lente lhe observava que 
devia entrar no objecto da lição; insensivelmente lá vou 
cahir. O discurso do nobre senador não póde servir de 
fundamento ao seu requerimento; não disse uma palavra 



se supprimissem os benesses dos parochos, como aqui se 
fallou, veriamos que muita gente morreria pagan e muita 
gente morreria sem confissão, porque faltaria esse 
incentivo para o cumprimento dos seus deveres. 

Quantas vezes, estando a fechar-se uma 
repartição, os empregados voltam a seus logares para 
satisfazer a exigencia de uma parte que pede um 
passaporte ou outro qualquer documento? A não serem os 
emolumentos, certamente a resposta seria: venha 
amanhan. Portanto acho necessario que se conserve esse 
estimulo; mas, si acaso os nobres senadores julgarem que 
se deve dispensar aos militares o pagamento de suas 
patentes, não duvidarei apresentar uma emenda neste 
sentido. 

Quanto ao art. 3º, cuja suppressão se pediu, acho 
desnecessario. Não vou muito de accôrdo em que se dê 
auctorisações ao governo, e nem quero por tão pequena 
cousa estabelecer de minha parte um precedente que 
tenho combatido muito nesta casa... 

sobre os differentes objectos de que tracta; limitou-se a 
atacar violentamente o ministerio, que vive sem dignidade, 
que tem por norma, não a lei, mas o capricho, etc., etc. 
Que declamação tão violenta! Que banalidades tão 
infundadas! E, si taes accusações fossem verdadeiras, eu 
estaria na opposição, assim como todos os senadores que 
prestam o seu apoio ao governo. 

Senhores, o que é fóra de duvida é que a discussão 
que tem havido é incongruente e deslocada a respeito de 
um objecto tão simples. Desde já declaro que hei de votar 
pela primeira parte do art. 3º e pela emenda do Sr. 
visconde de Abaeté. 

Senhores, não me admiro de vêr assignados neste 
projecto os Srs. Vianna e marquez de Abrantes, mas o Sr. 
visconde de Itaborahy, é em verdade para admirar. S. Ex. 
não dá o seu apoio ao ministerio, faz-lhe mesmo forte 
opposição, e entretanto é de parecer 
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que o Sr. ministro da fazenda seja auctorisado para alterar 
a tabella dos emolumentos da secretaria do concelho 
supremo militar. 

O nobre visconde resume em si a opposição. 
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Muito 

obrigado. 
O SR. D. MANUEL: – A sua modestia faz com que 

talvez não conheça a sua posição e importancia entre os 
seu correligionarios politicos. Aqui elles, quando fallam, 
têm os olhos fitos em S. Ex., cuja approvação ou não 
approvação procuram descobrir no seu semblante. 

Pois o nobre visconde dá auctorisação ao governo 
para lançar imposições? 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Imposições 
como? 

O SR. D. MANUEL: – Eu digo como. A segunda 
parte do art. 3º, cuja suppressão se propõe na emenda do 
Sr. visconde de Abaeté, auctorisa o ministro da fazenda 
para alterar a tabella dos emolumentos da secretaria do 
concelho supremo militar. E’ claro que o ministro póde 
augmentar os emolumentos, elevando-os ao dobro e triplo, 
etc. E’ verdade que o nobre senador disse ha pouco, em 
aparte, que estava arrependido de ter assignado o 
projecto; mas esse arrependimento de quando data? Hoje 
foi offerecida uma emenda substitutiva do art. 3º, e 
tambem estava assignada pelo nobre senador; mas o que 
é certo é que no projecto se acha a assignatura de S. Ex. 

Eu, apezar de ser um pouco mais governista que o 
nobre senador... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não 
apoiado. 

O SR. D. MANUEL: – Quero vêr si posso obter 
outro não apoiado. Eu que sou um pouco mais... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Declaro a V. 
Ex. que não é. 

O SR. D. MANUEL: – ...um pouco mais ministerial 
do que o nobre senador... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – V. Ex. é mais 
ministerial do que eu, mas não mais governista. 

O SR. D. MANUEL: – E’ o que eu dizia. Eu que sou 
um pouco mais ministerial do que S. Ex., não estou 
disposto a dar essa auctorisação; e si o não estou, não é 
por não depositar a maior confiança no Sr. ministro da 
fazenda e em todos os seus collegas, mas sim porque 

Muito obrigado; mas  
sou impossivel por muitas razões. A primeira, porque eu, 
pobre pygmeu, já cançado e fraco, ver-me-hia obrigado a 
luctar com esses gigantes... (apontando para o lado em 
que está o Sr. visconde de Itaborahy.) 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Os gigantes 
estão do lado de V. Ex. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha duvida que o Sr. 
ministro da fazenda tambem é gigante; a prova de que elle 
tem grandes forças, é que se mede com todos os senhores 
e não recúa; si fôr necessario fallar tres horas hoje, fallará 
como o tem feito em outras occasiões. Os senhores da 
opposição é que têm contribuido para o renome ainda 
maior de que hoje goza o Sr. ministro da fazenda, porque, 
senhores, quando se vê uma phalange tão cerrada, 
quando se ouvem dez trombetas tocando repetidas vezes, 
quando se nota a reunião de tantos homens para o fim de 
combater a um principalmente, e lançal-o por terra, é prova 
de que este tem grande merito, é gigante. 

Desenganem-se, meus senhores, não o obrigarão a 
largar assim o seu posto; e o caso é que está vigoroso, 
comparecendo todos os dias aqui, na camara dos 
deputados, etc., etc. E si só combateu com uma camara 
inteira composta de muitos moços, quanto mais em uma 
camara de velhos, como nós todos somos, mais ou menos.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Elle é joven. 
O SR. D. MANUEL: – Elle tem mostrado que é 

joven, assim como o nobre senador tambem tem mostrado 
que está nos seus bellos tempos de vinte e tantos annos, 
como o conheci na universidade de Coimbra. 

Para que pois tanta vehemencia na discussão de 
um objecto tão simples? Para que vir aqui soltar 
proposições que já não acham écho no paiz? quem é que 
no senado não tem estado sempre prompto e disposto a 
concorrer com o seu voto e com a sua palavra para se dar 
ao exercito provas de gratidão, consideração e estima 
pelos serviços relevantes que elle tem prestado ao paiz em 
todos os tempos? E porventura não tem o exercito sido 
aquinhoado como permittem as nossas circumstancias? 
Não se lhe fez uma esempção de não pequeno vulto, 
quando se declarou que as graças concedidas a militares 
em virtude de remuneração de serviços ficassem 
esemptas de toda e qualquer despesa? Por exemplo, um 
titulo de visconde com grandeza para um simples particular 



confesso que não me julgo com direito de dar taes 
auctorisações, principalmente em materia tão importante 
como são os impostos. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Si eu 
entendesse que isso era imposto, de certo que não teria 
dado auctorisação ao governo. 

O SR. D. MANUEL: – Eu entendo que é um 
imposto. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Para mim 
não é. 

O SR. D. MANUEL: – Penso de differente maneira, 
e não estou resolvido a dar essa auctorisação, porque 
espero em Deus não incorrer na censura que ha pouco se 
fez nesta casa, não a mim, por que não tive ainda a honra 
de sentar-me nos conselhos da corôa, e nunca a terei, 
porque sou o primeiro a reconhecer que sou um homem 
impossivel para o poder. (Não apoiados). 

anda em 600 ou 700$, pouco mais ou menos; mas o 
militar, a quem o monarcha galardôa com essa graça, 
obtem o seu titulo sem fazer despesa alguma. Não é isso 
uma prova da consideração em que temos o nosso 
exercito? E pois 2:000$ será cousa que o exercito receba 
como uma prova de consideração? 2:000$, que elle até 
agora tem pago sem a menor murmuração, poder-se-ha 
considerar como mais uma prova de consideração? Quero 
galardoar o exercito de outra maneira, e não com a 
esempção de 2:000$, repartidos por todos os officiaes que 
têm de tirar patentes, etc. 

Si agora se tractasse da questão em geral, isto é, si 
houvesse um projecto acabando com os emolumentos em 
todas as repartições publicas, nós examinariamos o pró e 
o contra, e tomariamos uma decisão, que fôsse mais 
conveniente aos interesses do paiz; mas tractando-se 
apenas de uma repartição cujos 
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emolumentos importem, como disse o nobre senador pela 
provincia do Rio de Janeiro, em 2:000$, fallar com tanta 
vehemencia e acrimonia, é na verdade mostrar ao paiz 
que a opposição ainda vive! 

Não era melhor que os nobres senadores tivessem 
seguido a respeito do art. 3º o exemplo que deram nos 
outros artigos anteriores, limitando-se a pequenissimos 
discursos, sómente para melhor esclarecimento da 
materia? Certamente que sim; mas os nobres senadores 
apanharam algumas palavras destacadas do Sr. ministro 
da fazenda, e fizeram disso cavallo de batalha, 
montaram-se nelle, desembainharam as espadas, 
enristaram as lanças e agora o vereis! 

Isso está mostrando o que ha de acontecer, 
quando entrarmos na discussão do projecto offerecido 
pelo nobre ministro da justiça. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E a 
discussão dos orçamentos? 

O SR. D. MANUEL: – Mais tarde; por agora temos 
este projecto que está na ordem do dia. Já vejo todas as 
lanças, espadas, pistolas e até chuços apontados para o 
Sr. ministro da justiça. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Para matar-me 
bastava uma só espada, não era preciso muitas. 

O SR. D. MANUEL: – Si as espadas estiverem tão 
aguçadas como está o parecer que aqui tenho no bolso, 
então, Sr. ministro, digo que V. Ex. vai perfeitamente 
bem; não tema muito o combate, até porque é de suppôr 
que não se ache só. Não é questão de saques, em que 
os Srs. fallaram não sei quantos dias, e ficaram sacados 
não sei a quanto; é questão em que na casa ha muitos 
que nella possam tomar parte; é uma questão propria dos 
pergaminhos que avultam na casa. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Nem todos 
os pergaminhos. 

O SR. D. MANUEL: – Não exceptuo o de V. Ex., 
apezar de ser mathematico. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador 
que se cinja á materia. 

O SR. D. MANUEL: – Vou acabar, Sr. presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está tractando da reforma 

judiciaria. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ exordio. 
O SR. D. MANUEL: – Hei de exordial-o 

O SR. CANDIDO BORGES: – Tanto quanto fôr 
possivel. 

O SR. D. MANUEL: – Oh! agora já é tanto quanto 
fôr possivel. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Foi o que se disse. 
O SR. D. MANUEL: – Acceito a limitação. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mesmo porque 

ella serve ao Sr. Souza Franco. 
O SR. D. MANUEL: – Parece-me, Sr. presidente, 

que posso, sem medo de errar e sem fazer conjecturas 
temerarias, como diz um papel que tenho aqui na 
algibeira, posso, digo, proferir a seguinte proposição (e 
peço que não se afflijam todos os senhores que já foram 
ministros de estado e que o hão de ser): não houve ainda 
um ministro de estado no Brasil que sustentasse as 
opiniões que havia emittido quando membro das 
camaras, principalmente em opposição (apoiados); e, si 
eu tivesse agora tempo e quizesse folhear esses 
calhamaços que estão na secretaria do senado, levaria 
minha proposição á evidencia. 

Não é facil sustentar sempre no poder as opiniões 
que se emittiram quando se estava em opposição; e isso 
observo eu, senhores, mesmo na practica dos outros 
paizes. 

Senhores, o ambiente para um homem que está 
em opposição é muito differente do ar que o bafeja 
quando está no poder. Um homem em opposição a quem 
dá contas de si? Na phrase de um grande orador, não dá 
contas de si sinão a Deus, o unico que lhe póde 
perguntar: «Porque fallastes assim?» Mas no poder, tem 
de dar contas de si, primeiramente, ao chefe do poder 
executivo; em segundo logar, ás camaras; em terceiro 
logar, ao paiz real. 

O deputado da opposição a ninguem dá contas 
neste mundo; póde o paiz real formar o juizo que lhe 
approuver sobre a conducta do seu representante, póde 
no acto da eleição retirar-lhe o mandato, mas não póde 
dizer-lhe: «Dai conta do vosso procedimento durante o 
tempo do mandato.» Já vêm portanto os nobres 
senadores a grande e notavel differença que ha entre o 
homem no poder e o homem na opposição. 

Depois, senhores, o deputado ou senador que tem 
seus planos, seus projectos, quando vai ao poder, 
necessita estar de accôrdo com os seus collegas, e 



soffrivelmente. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois, senhor, hei 

de peroral-o do mesmo modo; ha de ser no mesmo tom, 
para não haver desafinação. 

O SR. D. MANUEL: – Mas com uma differença, e é 
que não escrevi. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas ha de fallar, e 
se ha de escrever o que V. Ex. disser. 

O SR. D. MANUEL: – Isso, sim. 
Sr. presidente, um topico de um discurso que ouvi 

ha pouco foi que me obrigou, principalmente, a pedir a 
palavra. O nobre senador por Minas disse que os 
ministros devem sustentar as mesmas idéas, defender os 
mesmos principios que emittiram e sustentaram quando 
membros da opposição. 

combinar com elles todos: mas porventura o senador, ou 
deputado opposicionista terá necessidade de estar de 
accôrdo em genero, numero e caso com todos os seus 
collegas? 

Portanto, senhores, a proposição de que se 
espera que o nobre ministro da fazenda sustente as 
opiniões que emittiu e sustentou quando opposicionista, 
essa proposição é boa de proferir-se; mas eu pergunto a 
quem a proferiu si, quando foi ministro da corôa, 
sustentou sempre as mesmas opiniões, emittiu as 
mesmas idéas, defendeu os mesmos principios que havia 
sustentado, emittido, defendido, quando membro da 
opposição? 

Pergunto ao nobre senador pela provincia de 
Minas Geraes si muitas vezes não foi forçado a modificar 
suas opiniões, a transigir com os seus collegas. E farei a 
mesma pergunta a todos os outros illustres membros do 
senado, que já tiveram a honra de occupar um logar nos 
conselhos da corôa. 

Portanto, senhores, o nobre ministro da fazenda 
ha de algumas vezes modificar as suas opiniões; e dou 

 



18                                                                        Sessão de 5 de Julho 
 

já um exemplo. Quando se discutiu a questão da 
conveniencia ou não conveniencia de se restabelecer o 
imposto de 2 por cento sobre os generos de exportação, é 
verdade que o nobre ministro da fazenda e eu com elle 
sustentámos a inconveniencia do restabelecimento deste 
imposto... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando elle dizia 
que havia deficit. 

O SR. D. MANUEL: – Note-se que nessa occasião 
não se dizia que o restabelecimento do imposto era para 
favorecer a agricultura; esta idéa foi apresentada pelo 
nobre senador pela provincia do Ceará, o Sr. marquez de 
Abrantes; mas na lei não passou similhante declaração; e 
o que diz o nobre ministro da fazenda em seu relatorio? 
porventura pede elle que se conserve esse augmento de 
imposto sobre os generos de exportação, para ser 
applicado indistinctamente? não; o fim lá está expresso no 
relatorio, e isso responde a todas as censuras que aqui se 
têm feito; S. Ex. declara que o imposto será applicado 
para favorecer, para fomentar a agricultura. 

Ora, si nós tivemos em vista com a diminuição do 
imposto favorecer a agricultura, se nós hoje queremos 
conserval-o, restabelecel-o para o mesmo fim, qual é a 
contradicção que achais entre nossa opinião de hoje e 
nossa opinião de outr’ora? A differença é que no primeiro 
caso o producto do imposto cahiria na algibeira do 
contribuinte, na persuasão de que este o empregaria em 
beneficio da lavoura, e hoje, senhores, não fica na 
algibeira do contribuinte, vai para o thesouro, mas para 
que? para o mesmo fim que a lei teve em vista quando 
diminuiu de 7 a 5 o imposto da exportação. Não ha 
portanto contradicção da nossa parte; em tempo 
opportuno discutiremos este objecto mais de espaço. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro da 
fazenda ainda ha de desistir do que disse no relatorio. 

O SR. D. MANUEL: – Póde ser, mas o que acabo 
de dizer serve para mostrar que S. Ex. não é 
contradictorio. 

Sr. presidente, tenho dito mais do que tencionava 
dizer; mas, como vi que não podiamos entrar hoje na 
discussão da reforma judiciaria, entendi que devia tractar 
de esfriar esse fogo da opposição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. a esfriar 
calores! 

O SR. D. MANUEL: – Não dou, antes recebo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Prometteu dar. 
O SR. D. MANUEL: – Disse que haviamos de 

discutir. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como é chefe da 

maioria... 
O SR. D. MANUEL: – Eu já disse a um nobre 

senador pelo Rio de Janeiro que, si quizesse saber quem 
é o chefe da maioria, me perguntasse em segredo. Nem o 
nobre senador sabe como se fez essa eleição. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas tudo isso é alheio á 
discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Que quer V. Ex.? Dão-me 
apartes e eu gosto de responder. 

O SR. MIRANDA: – São contrarios ao regimento... 
O SR. D. MANUEL: – Ainda bem que ouço aquella 

voz... 
O SR. MIRANDA: – Estou aqui. 
O SR. D. MANUEL: – Não direi mais nem uma 

palavra; tenho muito medo daquelle senhor. (Riso.) 
O SR. MIRANDA: – Então quer as auctorisações? 
O SR. D. MANUEL: – Não... 
O SR. MIRANDA: – Ao menos é coherente. 
O SR. D. MANOEL: – V. Ex. queria que eu votasse 

pela auctorisação, para puxar da sua durindana e dar-me 
cutiladas mortaes. 

Voto apenas pela primeira parte do art. 3º, isto é, 
conservo o statu quo. Quanto á segunda parte, voto pela 
emenda do Sr. visconde de Abaeté. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Supprime a 
auctorisação? 

O SR. D. MANUEL: – Sem duvida. 
E digo ao nobre senador pelo Pará, ministro da 

fazenda, o mesmo que disse nesta casa ao Sr. marquez 
de Caxias quando ministro, porque, como o senado sabe, 
eu fazia opposição a esse ministerio, mas S. Ex. 
continuava a honrar-me com a sua amizade. Disse eu a 
S. Ex.: «Não lhe nego auctorisações só pelo motivo de 
pertencer V. Ex. a este ministerio, mas porque sou seu 
amigo; sei perfeitamente que se ha de vêr em embaraços 
e apuros, e eu não quero fazer aos meus amigos um 
presente funesto.» E’ a razão que dou ao nobre ministro 
da fazenda; não é só o principio de que não posso 
delegar aquillo que se me delegou, e mormente quando 



O SR. D. MANUEL: – Sem duvida, e é 
perfeitamente o que estou fazendo. 

Conciliador, como eu sou, devo procurar arrefecer 
esses calores; mas isto não quer dizer que devemos 
supportar aqui, a pé quedo, tudo quanto nos quizerem 
dizer os senhores da opposição. 

Si querem a conciliação, venham para cá, nós os 
recebemos com os braços abertos; estamos mesmo 
dispostos a ir recebel-os em caminho, logo que 
principiarem a marchar para nós. Discutamos em boa fé 
sem nos importarmos com os homens que estão no 
poder. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os individuos são 
magnificos, nós discutimos idéas. 

O SR. D. MANUEL: – Quero vêr como os senhores 
se portam na discussão que ha de ter logar brevemente; 
si não se resolvem a ajudar-nos... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. nos dará o 
alamiré. 

se tracta de impostos. 
Ha certas auctorisações que pódem parecer 

urgentes, e o governo acceital-as e mesmo pedil-as como 
excepção; mas o que assevero é que o ministerio actual 
está disposto a não seguir o caminho trilhado pelos seus 
antecessores; e a prova é o Sr. ministro da marinha na 
camara dos Srs. deputados declarando que não pede 
nem deseja auctorisações. E’ este o pensamento de todos 
os Srs. ministros; mas esta regra ha de ter alguma 
excepção fundada nas necessidades publicas. 

O SR. CANDIDO BORGES: – O Sr. ministro da 
guerra pediu auctorisações. 

O SR. D. MANUEL: – Pediu para continuar uma 
auctorisação que já está dada. 

O SR. MIRANDA: – Pediu novas tambem. 
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O SR. D. MANUEL: – Como excepção; não e como 

o senado tem dado, auctorisações ás duzias. Os Srs. que 
têm dado essas auctorisações fallam tanto contra ellas! 
Hão de achar-me no meu posto: posso ser accusado de 
teimoso, mas de versatil em minhas opiniões, não; na 
minha edade essas contradicções são verdadeiras 
puerilidades. 

O SR. MIRANDA: – Isso é lá com o Sr. ministro da 
fazenda. 

O SR. D. MANUEL: – E’ com V. Ex., com quem 
estou me entendendo. Os homens que embriagaram os 
ministros passados com auctorisações a ponto de os 
tornarem apopleticos, é que agora vêm fallar contra ellas! 
Quis tulerit defiidentes de auctorisationibus querientes? 
Os homens que sustentaram tantos abusos, que 
demittiram de si tantas attribuições, vêm hoje fallar contra 
uma auctorisação muito insignificante, que versa sobre a 
quantia de 2:000$! 

O SR. MIRANDA: – Estou ministerial hoje! 
O SR. D. MANUEL: – Os senhores é que não 

querem estar comigo. 
O SR. MIRANDA: – Já o vejo de braços abertos 

para nós. 
O SR. D. MANUEL: – E’ o que eu disse: venham 

todos a estes braços fraquissimos, aguentarei todos; o 
coração é forte; venham, ponhamos de parte tudo quanto 
é pessoal ao ministerio; permittam que lhes diga o mesmo 
que me diziam, quando estava assentado nas cadeiras da 
opposição: «Nada de personalidades.» Mas vejo o 
contrario; vejo que a marcha é a mesma; e daqui tiro esta 
conclusão: – Não ha nada que se pareça mais com uma 
opposição do que outra opposição –; são sempre as 
mesmas palavras tabellôas: «o governo calca aos pés as 
leis e apunhala a liberdade, o paiz clama (o paiz são 
aquelles senhores que estão alli assentados) tendes uma 
maioria vacillante, etc., etc.», taes são as banalidades das 
opposições passadas, presentes e futuras. 

O SR. MIRANDA: – Então vá se preparando. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Somos a 100ª 

edição, e V. Ex. é a 99ª; tambem gritou muito: «O governo 
calca aos pés as leis, apunhala a liberdade, etc., etc. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. D. MANUEL: – Não me exceptuo; tambem 

usei destes termos: «calcais as leis aos pés, apunhalais a 

materias geraes em que todos fallam, porque não é 
preciso estudo, nem sciencia. 

Mas, Sr. presidente, permitta V. Ex. que diga ainda 
duas palavras. 

Senhores, quereis mostrar ao paiz que viveis? não 
tendes uma occasião tão proxima? E’ a reforma judiciaria. 

VOZES: – E os orçamentos. 
O SR. D. MANUEL: – Isso é mais tarde. Senhores, 

a maioria não é vacillante, está firme como uma rocha... 
O SR. MIRANDA: – Que maioria? 
O SR. D. MANUEL: – A do senado, a da camara 

dos Srs. deputados, a do paiz. Este não vos quer; só si 
vos converterdes, si continuardes a pregar a doutrina de 
concordia e de conciliação, como hoje pregou o Sr. 
Candido Borges. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Governo nenhum 
teve maioria mais vacillante do que este. 

O SR. D. MANUEL: – Parece que V. Ex. se 
esquece dos fastos do nosso parlamento. Não viu o nobre 
senador nesta casa um ministro que se dizia omnipotente, 
e que de facto o era, vencer em uma questão vital para o 
paiz, em uma questão toda de principios, em uma questão 
de constitucional alteração, atravessar a sessão e 
continuar no poder, tendo a maioria mais vacillante que 
era possivel, isto a ponto de passar nesta casa o projecto 
que elle sustentava por quatro votos, contando-se os de 
tres ministros de estado? Não sabe o nobre senador os 
esforços que esse ministro empregou para que esse 
podesse passar na camara dos Srs. deputados? E os 
senhores não se curvaram, não obedeceram, não 
receberam a imposição contra a sua vontade, como o 
declaravam nos corredores? (Vivas reclamações da 
opposição.) 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é segunda 
edição do mando. 

O SR. D. MANUEL: – Eu não quiz de proposito 
desenvolver essa these do nobre senador, presidente do 
concelho; não quiz por muitas razões, e nem quero hoje; 
mas, senhores, é um facto reconhecido, sentido e palpado 
pelo paiz inteiro. Si V. Ex. sahia deste recinto e 
conversava com qualquer senador, ouvia isso; e, si ia á 
camara dos Srs. deputados, ouvia a mesma cousa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. está 
desmoralisando uma lei do paiz. 



constituição, o paiz é contra vós;» são as banalidades das 
opposições presentes, passadas e futuras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda V. Ex. ha de 
voltar outra vez. 

O SR. PRESIDENTE: – Porque o Sr. senador está 
interrompendo o orador? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle gosta de 
apartes, Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas eu é que não gosto; 
são contrarios ao regimento. 

O SR. D. MANUEL: – Eis uma das razões por que 
sustento o ministerio: é pela commodidade da posição; já 
não posso com o estudo que exige uma opposição, quero 
estar mais descançado; fallo nessas 

O SR. D. MANUEL: – Está enganado; respeito a 
essa lei, como é meu costume respeitar a todas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está dizendo que 
ella passou sem maioria. 

O SR. D. MANUEL: – Isso é para provar, Sr. 
presidente, que com essas maiorias chamadas vacillantes 
outros ministerios têm atravessado sessões inteiras, têm 
continuado na administração, não se têm demittido, 
quanto mais o ministerio actual que tem em seu apoio 
uma grande maioria, um ministerio em que não ha um só 
membro que se imponha ou que tenha usado de 
expressões asperas e menos attenciosas para qualquer 
membro das camaras? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na discussão? 
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O SR. D. MANUEL: – Na discussão podem 

proferir uma ou outra expressão menos conveniente, 
mas isto é muito toleravel nesta fórma de governo, 
porque isso acontece tambem a esses estadistas 
famosos da Europa, que de certo não passam por 
homens pouco reflectidos; mas o que é verdade, 
senhores, é que nenhum dos ministros actuaes tem 
soltado uma só expressão menos attenciosa contra 
nenhum membro das camaras. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é exacto o 
que V. Ex. está dizendo. 

O SR. D. MANUEL: – E’ exactissimo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ahi estão as 

palavras do Sr. ministro da fazenda, proferidas na 
camara dos Srs. deputados a respeito do Sr. marquez 
de Caxias. 

O SR. D. MANUEL: – Pois nesse discurso ha 
palavras injuriosas ao Sr. marquez? 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Injuriosas não; 
nem sou capaz de soffrer injurias de ninguem. 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. marquez é o primeiro 
a reconhecer que não houve injuria. 

O SR. MIRANDA: – Elle não é juiz nesta 
questão. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não se 
póde appellar para elle. 

O SR. D. MANUEL: – E’ tão juiz que acaba de 
declarar que não houve injuria. Um homem póde ter 
talentos e conhecimentos, póde ter prestado relevantes 
serviços ao paiz, e entretanto não ser orador nem 
estadista. Alguns dos nossos militares estão carregados 
de serviços; mas creio que raro será aquelle que tome 
como um insulto dizer-se-lhe: «General, tendes 
prestado grandes serviços ao paiz, sois um habil cabo 
de guerra, mas não sois orador nem estadista.» 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Esse juizo 
manifestado por um successor é que me parece pouco 
conveniente. (Apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E o Sr. 
ministro era o juiz competente? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
ha de querer que lhe façam o mesmo, Sr. ministro da 

(Cruzam-se diversos apartes e o Sr. presidente 
reclama attenção.) 

Deixe-os fallar, Sr. presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas isso não é 

discussão, é anarchia. 
O SR. D. MANUEL: – Felizmente o nobre 

marquez não é criança, é homem muito serio e 
circumspecto, que não se deixa levar por esse interesse 
que agora estão tomando por elle, mas que não sei si 
tomaram sempre. O nobre marquez não precisa que 
advoguem com tanto calor a sua causa; prescinde 
desse elogio. 

Mas, Sr. presidente, si eu folheasse a historia do 
nosso parlamento havia de achar cousas muito 
superiores a essa, isto é, não se tem dito sómente: 
«Não sois orador, não sois estadista»; quereis saber o 
que se tem dito nesta casa a ministros transactos? 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – V. Ex. não era 
ministro. 

O SR. D. MANUEL: – Eu tenho dito nesta casa 
outras cousas; e as tenho dito firmado nos exemplos de 
outros paizes. 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. conhece o caracter 
eminentemente moderado do Sr. ministro da fazenda, 
veja-se o seu papel nas discussões da camara dos 
deputados, quando elle era alli membro da opposição e 
estava em unidade; mesmo então era elle moderado, 
apezar da grande lucta que supportou. Mas depois dos 
ataques que o Sr. ministro da fazenda tem soffrido da 
opposição, nesta casa e na outra, que muito é que uma 
vez ou outra use de alguma expressão mais energica? 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Soffreu algum 
ataque de mim? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Tambem não 
dirigi o menor ataque ao nobre marquez de Caxias. 

(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. D. MANUEL: – Os nobres senadores é 

que querem trazer isso á discussão para azedar cada 
vez mais o nobre marquez; mas, repito, o nobre 
marquez tem muito bom senso e muita experiencia do 
mundo para conhecer o alcance desse interesse que os 
nobres senadores fingem tomar por elle. 



fazenda. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! Esse é o 

resultado de se ter chamado a discussão para um 
terreno que não era o proprio. 

O SR. D. MANUEL: – Bem, já consegui o que 
desejava, isto é, a declaração de que no discurso do Sr. 
ministro da fazenda não ha nenhuma palavra injuriosa 
ao nobre marquez de Caxias. E digo mais, nem era 
possivel que o Sr. ministro da fazenda usasse de 
palavras injuriosas... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De certo. 
O SR. D. MANUEL: – ...quando se referiu ao 

nobre marquez de Caxias; tanto mais quando o Senhor 
ministro foi o primeiro que reconheceu o merito do 
nobre marquez. 

E note-se que o nobre marquez disse nesta casa 
(é necessario fazer reviver discussões passadas) que 
elle não era homem politico, que tractava sómente de 
reorganisar o exercito, afim de collocal-o em 
circumstancias de poder prestar bons serviços ao paiz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os ex-ministros 
reclamaram com muita vehemencia. 

O SR. D. MANUEL: – Repetirei a respeito do 
nobre ministro da fazenda as bellas palavras de um 
homem que já não existe e que foi um luminar da 
tribuna franceza: – tudo está nos meus precedentes. 

Senhores, quando um homem em uma serie de 
annos, e em discussões prolongadas e debates 
calorosos tem conservado o sangue frio, a prudencia e 
a circumspecção que o nobre ministro conservou 
sempre na opposição, não se lhe póde lançar em rosto 
que em uma ou outra vez profira alguma proposição 
que possa offender o melindre de alguem. 

Não sei mesmo, Sr. presidente, como a 
opposição se lembrou de fazer disso um cavallo de 
batalha. Si eu fôsse nomeado ministro da guerra, com 
licença do nobre senador pela provincia de Matto-
Grosso... 

O SR. MIRANDA: – Não faço ministros. 
O SR. D. MANUEL: – ....e acceitasse a 

nomeação, 
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e depois de deixar o poder um ministro de estado me 
dissesse que eu não tinha habilitações para a repartição da 
guerra… 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está peiorando o 
negocio. 

O SR. D. MANUEL: – Qual peiorando! Si um 
ministro de estado me dissesse nesta circumstancia: «V. 
não tem habilitações para esta pasta, mas tem, por 
exemplo, grandes habilitações para a pasta da justiça», eu 
reputaria isso um insulto ou injuria? responderia logo: «É 
verdade, mas quiz dar mais uma prova de respeito e alta 
consideração á corôa que se dignou elevar-me a este 
posto: reconheço ainda hoje que com effeito não estava 
habilitado para ser ministro da guerra. 

Portanto entendo, senhores, que não houve injuria, 
não houve insulto, nas palavras proferidas na outra camara 
pelo nobre ministro da fazenda em relação ao nobre 
marquez de Caxias; nas expressões do nobre ministro da 
fazenda não ha nada que possa offender o melindre de 
qualquer homem; tanto mais quanto é certo que, como eu 
já disse, o nobre marquez de Caxias foi o primeiro a 
declarar nesta casa que não era homem politico. 

O SR. MIRANDA: – Bastava ser ministro para ser 
politico, acaba de dizer em um aparte o Sr. Nabuco, que foi 
collega do Sr. marquez de Caxias. 

O SR. D. MANUEL: – Eu refiro o que disse o nobre 
marquez de Caxias. 

Si eu quizesse repetir as palavras que se têm 
proferido nesta casa em relação ao Sr. ministro da fazenda, 
talvez podesse provar facilmente que não é bem cabido 
esse demasiado melindre dos nobres senadores membros 
da opposição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguem 
desconsiderou o nobre ministro da fazenda. 

O SR. D. MANUEL: – Tem sido insultado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Declare o que foi. 
O SR. D. MANUEL: – Não quero. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguem disse 

cousa alguma que podesse parecer insulto. 
O SR. MIRANDA: – Nem o Sr. presidente 

consentiria. 
O SR. D. MANUEL: – Não quero dizer para não 

azedar a discussão; quero apenas defender o Sr. ministro 
com quanto reconheça que elle não precisa que eu 

por mostrar ao honrado senador pelo Rio de Janeiro que 
não havia nem analogia, quanto mais identidade entre as 
circumstancias dos militares e dos empregados civis. O 
nobre senador parece que não se tem querido convencer 
desta proposição; mas veja o nobre senador que a 
propria lei já fez essa differença, já determinou que as 
graças feitas aos militares, em remuneração de serviços, 
não pagariam nem direitos, nem emolumentos. Pergunto 
eu ao honrado membro: Si esta excepção feita em favor 
dos militares não é reconhecer differença de 
circumstancias entre uns e outros empregados publicos? 

(O Sr. Vianna dá um aparte que não ouvimos.) 
Diz o nobre senador que graças não são 

nomeações; mas veja o nobre senador que ainda assim 
eu estou de melhor partido. A lei determinou que todas as 
graças que fossem feitas aos militares, em remuneração 
de serviços, não pagassem nem direitos, nem 
emolumentos. Ora, o que significa uma patente, 
senhores? Não é uma graça em remuneração de 
serviços? 

O SR. VIANNA: – Não, senhor. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si não 

é graça, ainda milita maior razão, e o nobre senador deve 
acceder á maior razão. Si a lei determinou o não 
pagamento dos direitos e emolumentos nos casos de 
graça, com muito maior razão estão os militares de 
obterem a esempção desse pagamento, quando se 
tractar de patentes, que é um acto de justiça. Portanto, 
Sr. presidente, a razão dada pelo nobre senador não 
milita sinão contra elle proprio. 

Parece-me que está demonstrado que os 
emolumentos pagos pelos empregados civis não podem 
de fórma alguma continuar a sel-o pelos militares, pela 
mesma razão. Portanto que muito é que se dê ao exercito 
mais esta prova de interesse e de consideração? 

Disse-se «Que grande beneficio se faz ao exercito 
em perdoar-lhe os emolumentos das patentes, quando 
estas não excedem de 2:000$!» Senhores, este 
argumento é contra-producente, e prova a falta de 
fundamento com que se pretende agora sustentar os 
emolumentos, cuja abolição é proposta. É mesmo porque 
o beneficio é pequeno que o Estado não soffre com esse 
sacrificio; entretanto que se dá ao exercito uma prova de 
que o corpo legislativo se esforça, tanto quanto lhe é 



defenda-o; quero apagar esse fogo, esfriar esse calor, 
modificar essa vehemencia que a opposição emprega para 
seus fins. 

Basta, Sr. presidente. Já disse como votava. Nós 
teremos occasiões de patentear mais as vistas, os 
designios e os planos da opposição, a quem dirijo as 
seguintes palavras: oppositio patere tua consilia non 
sentis? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
posso deixar de dizer duas palavras a respeito das 
emendas, e desde já declaro ao senado que voto pela 
emenda do nobre senador o Sr. Dantas, porque a acho 
conforme com a opinião que proferi; não é tanto como eu 
desejo; mas, uma vez que é parte, voto por ella. 

A emenda do nobre senador o Sr. Vianna diz o 
seguinte. (lê). 

Sr. presidente, eu a primeira vez que fallei, esforcei-
me 

possivel, para melhorar sua sorte. 
Não posso conceber como este argumento foi 

trazido aqui para sustentar a proposição inversa áquella 
que eu offereço á consideração do senado; por isso 
declaro que até agora não tenho podido encontrar uma só 
razão para sustentar o art. 3º: esse principio de 
unanimidade já não existe, porque a lei o quebrou. 

A razão de ser pequena a quantia, é prova contra-
producente; a do Sr. ministro da fazenda, isto é, que é 
preciso não cercear as rendas do Estado, tambem não 
prova, por isso mesmo que são apenas 2:000$. Qual é, 
pois, a razão que assiste ao senado para sustentar estes 
emolumentos, quando estou certo que aqui muitas vezes 
se tem sustentado o principio de acabar com todos elles, 
já pelo que diz respeito aos juizes, já pelo que diz 
respeito aos parochos, em uma palavra, ás secretarias de 
estado? Até creio que nesta casa mesmo se tem 
sustentando esse principio relativamente ás secretarias 
de estado; não posso afiançar ao senado si no 
regulamento dado 
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ás secretarias de policia se acabou com os emolumentos. 
Note V. Ex., Sr. presidente, que o vexame, si ha 

vexame, não está sómente no pagamento dos 
emolumentos; está na necessidade do comparecimento do 
individuo e de dar passos para satisfazer esse onus. Por 
isso eu não acho razão alguma para que o senado adopte 
o art. 3º; mas no caso de não o querer rejeitar, não deve 
de fórma alguma adoptar o 2º periodo. 

Mas, disse-se aqui: «Aquelles que tornaram os 
ministros como que apopleticos com auctorisações, são 
hoje os mesmos que vêm oppôr-se a essas 
auctorisações.» Note-se que foi o nobre ministro da 
fazenda quem nos disse: «Vêde que não está nas 
attribuições do senado crear esta imposição; elle não póde 
portanto inicial-a. Ora, si ha duvida quanto á attribuição do 
senado sobre a creação deste imposto, hei de eu 
auctorisar o poder executivo para o fazer? Decididamente, 
não. 

O ministerio tem declarado que não quer 
auctorisações; eu hei de forçal-o a tel-as? Eu desejaria dal-
as, e isto é prova de que não ha espirito de partido a este 
respeito, de que não existe essa antiga maxima 
parlamentar; como pois o nobre ministro da fazenda está 
offerecendo á discussão proposições que a azedam, que a 
tornam desagradavel? Para prova de que tal não existe, 
veja V. Ex. quaes são os membros que estão assignados 
neste parecer: para mim, o nome do assignado neste 
parecer, o Sr. visconde de Itaborahy, é prova de que na 
opposição actual não ha espirito anti-governista. 

O Sr. ministro da fazenda, quando lançou estas 
proposições hoje, não teve outro fim mais do que irritar a 
opposição, fazel-a sahir do estado normal, desse estado 
frio e de paz, quando a opposição se mostra desejosa 
sómente de vigiar e velar sobre os interesses publicos. 
Mas, senhores, o nobre ministro hoje está convencido que 
não conseguiu seu fim, porque nenhum de nós se 
escandalisou; pelo contrario, recebemos a proposição do 
nobre ministro com o riso da indifferença. Si seguimos ou 
não maximas anti-governamentaes, contentamo-nos com o 
nosso comportamento, com o juizo que de nós deve fazer 
o senado e o paiz, e não temos em nenhuma consideração 
a accusação feita pelo nobre ministro da fazenda. 

Mas o nobre ministro não se limitou sómente a 
lançar este pomo de discordia, esta proposição azeda; 

senado; disse apenas «Não são materiaes, são 
pessoaes.» 

Os dois contos de réis servem, portanto, para 
melhoramentos pessoaes, de quem? O nobre ministro é 
quem ha de dizer. Ora, ouvindo eu esse aparte, não tomei-
o em consideração, não procurei responder então a elle. 
Aqui tem V. Ex. a razão por que fallei relativamente a 
melhoramentos materiaes. 

Emquanto a estes, nada conhecemos que me 
conste. De eu dizer que despesas importantes se têm feito 
sem termos conhecimento dellas, seguir-se-ha que eu 
desejo que o nobre ministro da fazenda ou o nobre 
ministro do imperio vá á minha casa dizer todas as noites o 
que durante o dia se dispendeu pela inspectoria das obras 
publicas? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Exageração. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – É ou 

não é um facto que o anno passado votámos fundos 
enormissimos, e no entretanto não sabemos o modo por 
que foram dispendidos? Não será constitucional exigirmos 
saber disso? O nobre ministro como que poz em duvida 
nosso direito relativamente á essa exigencia. O nobre 
ministro póde pensar hoje desta maneira; mas de certo 
não pensava assim antes de ser ministro da corôa. Elle até 
queria, como disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
que os ministros viessem dar conta da receita todos os 
annos; censurava que quanto á despesa não se dissesse 
nada nos relatorios, porque elle diria. 

Porventura o nobre ministro fez alguma cousa a 
esse respeito nos seus relatorios? fez alguma innovação 
que satisfizesse a essas suas vistas patrioticas? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Já duas vezes 
disse quanto era a despesa. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si o 
nobre ministro da fazenda pensa dessa fórma, por que 
razão se escandalisou de que eu dissesse que não 
sabemos nada em relação a despesas com 
melhoramentos materiaes? Como poz em duvida que 
tivessemos o direito de exigir esses esclarecimentos? 

Si o nobre ministro dissesse que, avista do estado 
em que ainda se acham nossas repartições publicas, não 
se póde dar no principio do anno uma relação minuciosa 
das despesas... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Já nos 



não, particularisou: «E si vós, senador pela provincia da 
Bahia, déstes o exemplo do vosso espirito anti-
governamental, porque quereis que nós os ministros 
venhamos nesta casa dar conta do quanto se dispendeu 
nesta ou naquella obra publica, neste ou naquelle 
melhoramento material...» e o mais que o nobre ministro 
disse, e que eu, a fallar a verdade, não digo para não 
importunar ou não desgostar o senado. 

Sr. presidente, eu respondi apenas, como V. Ex. 
ouviria, a um aparte do honrado ministro. Aqui se disse: 
«Estes dois contos serviriam para melhoramentos 
materiaes»; e o nobre ministro, que está constantemente 
cheio de fel, e cujas expressões procuram derramar sobre 
nós o maior azedume, respondeu: «Não são materiaes, 
são pessoaes.» Não havia allusão nesta resposta? 
Deviamos contentar-nos com a significação leviana que se 
póde dar a esse aparte? O nobre ministro nem ao menos 
se apressou a dar-nos uma explicação lisongeira que nos 
satisfizesse, que fôsse de accôrdo com a dignidade do 

prometeu dar o balanço deste anno... 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...si elle 

se desculpasse, dizendo que por estas e aquellas razões 
não podia fazer isso, bem; mas que negue ao senado o 
direito de exigir as informações de que precisa a esse 
respeito... peço licença ao nobre senador pelo Pará, 
actualmente ministro da fazenda, para dizer-lhe que hoje 
não sustenta as opiniões que sustentava antes de ser 
ministro; não é portanto coherente. 

E da maneira por que exprimiu-se a meu respeito, 
S. Ex. não quiz sinão lançar o odioso sobre mim, como tem 
lançado sobre toda a opposição, emprestando-lhe idéas 
absolutamente anti-parlamentares, quando a maxima que 
nos dirige é a ordem e a liberdade. Conservadores como 
somos, Sr. presidente, decididamente não podemos deixar 
de ter muito em vista, como base de nossas opiniões, a 
ordem publica e a liberdade, porque estes dois principios 
não podem de fórma alguma andar separados. 

Sr. presidente, como disse a V. Ex., tenho ainda de 
responder a algumas proposições proferidas na 

 



Sessão de 6 de Julho                                                                             23 
 

casa ultimamente; mas foram absolutamente 
declamações. Sobre alguns pontos desejo, a fallar a 
verdade, não offender mais o melindre do senado; por 
que... parece que havia proposito firme de tirar o senado 
desta calma em que tem estado; principiou-se com 
historias: «Ouvi dizer que a opposição estava sem energia, 
sem forças, sem esperança de empolgar o poder durante 
esta sessão; ella soube que se dizia isso, e então quiz 
mostrar hoje que ainda vive;» em uma palavra, senhores, 
essas historias que em outro tempo faziam grande parte 
da eloquencia do nobre senador a quem me refiro agora. 

Sr. presidente, nós não estamos arregimentados; 
esta opposição é uma opposição filha absolutamente de 
convicções profundas; não temos em vista fazer opposição 
ao nobre ministro da fazenda, nem ao nobre marquez de 
Olinda, nem ao nobre ministro da justiça, nem aos outros 
senhores. 

Aqui se disse que era um Hercules, um gigante o 
nobre ministro da fazenda, por isso que luctava com tantos 
gigantes, e tantos gigantes estavam dispostos, armados 
para derrotar esse grande gigante, e o grande gigante 
dava provas de que o era, por isso que sustentava a 
lucta!... 

Senhores, não é por causa da pessoa do nobre 
ministro que nos achamos em opposição; as proposições e 
os actos de S. Ex., os grandes inconvenientes e 
compromettimentos que resultaram e ainda podem resultar 
dessas proposições e de taes actos foram que forçaram a 
isso todos os membros do senado; porque todos acharam 
extraordinarias as medidas adoptadas pelo nobre ministro 
da fazenda; e aquelles que mais habito têm de entrar nas 
discussões, aquelles que mais se têm interessado ou 
desvelado no estudo das materias economicas, tomaram a 
palavra e fallaram. Porventura o nobre ministro da fazenda 
ficou victorioso nessa questão? A gloria é sua; mas estou 
que não ficou victorioso; não é preciso votação a este 
respeito. 

Todo o paiz sabe que a lei de 11 de setembro de 
1846 não auctorisava o nobre ministro para fazer taes 
saques; e o mesmo Sr. ministro já fez essa confissão ou 
pelo menos já teve outra linguagem na camara dos Srs. 
deputados: aqui sustentou que a lei o auctorisava; e lá 
disse que, como havia divergencia, o corpo legislativo 
podia resolver o contrario. Si podessemos saber a opinião 

tendem a desacreditar as maiorias e as minorias 
parlamentares. 

Senhores, quem desacredita as maiorias e as 
minorias parlamentares, quem diz que ellas não têm 
consciencia politica, quem se exprime por esta fórma não 
se expõe a ser reputado inimigo desta instituição? E' pois 
pela propria dignidade do senado que eu peço que se não 
propalem taes proposições nesta casa, que não se 
sustentem taes principios, porque havemos de chegar ao 
apuro de forçarmos o povo a acreditar que na realidade 
não ha fé alguma em nosso procedimento; quer 
sustentemos os ministros, quer examinemos os seus actos 
e pertençamos á opposição, nenhum de nós merecerá fé, 
merecerá conceito; merecerá o que, senhores? o ridiculo 
do paiz. Rogo a V. Ex. que me permitta pedir ao senado e 
ao paiz que tomem estas minhas expressões como um 
protesto vivo contra similhante doutrina. 

A hora está adiantada, Sr. presidente, e em outra 
occasião terei talvez de entrar no exame de mais algumas 
proposições proferidas ha pouco, muito principalmente 
pelo que diz respeito á discussão da reforma judiciaria e de 
outros assumptos, que serviram de exordio e de peroração 
ao discurso de que acabo de tomar noticia. 

Por emquanto, Sr. presidente, voto contra todo o 
artigo; e, si não passar a sua suppressão, votarei sempre a 
favor de uma das emendas que se acham na mesa, que é 
a emenda do Sr. visconde de Abaeté. 

Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a 
discussão, e deu para ordem do dia da seguinte sessão: 

Discussão da redacção, que ficou sobre a mesa. 
Discussão do requerimento adiado, por se ter 

pedido a palavra. 
Continuação da discussão adiada, e o resto das 

materias já designadas. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da 

tarde. 
 

SESSÃO DE 6 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario. – Expediente. – Requerimento verbal do 

Sr. Ferreira Penna. – Rectificação do Sr. marquez de 



de todos, poderiamos provar com exactidão que o nobre 
ministro da fazenda commetteu, sem duvida alguma, um 
erro. Quando S. Ex. se quiz apadrinhar na camara dos Srs. 
deputados com o acto practicado pelo nobre visconde de 
Itaborahy em 1853, provou bem que tinha mudado de 
opinião. 

Quanto ao mais, é tambem certo que o nobre 
ministro tomou a nuvem por Juno; está demonstrado que 
não póde deixar de haver prejuizo; e Deus permitta que o 
compromettimento seja sómente para o thesouro... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 

accrescentarei mais nenhuma proposição a este respeito. 
Aqui tem V. Ex. quaes foram as discussões com o 

nobre ministro. Como é que venceu esse gigante? Quaes 
foram os gigantes oppostos? Não sei. 

Sr. presidente, não posso deixar de dizer mais duas 
palavras a V. Ex. relativamente a algumas proposições 
proferidas na casa, e que, na minha opinião, 

Caxias. – Reforma monetaria. Discurso e projecto do Sr. 
Souza Franco. – Discurso e requerimento do Sr. visconde 
de Itaborahy, pedindo informações sobre o banco do 
Brasil. – Ordem do dia. – Reedificação da egreja matriz do 
Engenho Velho. Votação. – Requerimento do Sr. Candido 
Borges, pedindo varias informações ao governo. Discursos 
dos Srs. Souza Franco, Candido Borges, visconde de 
Albuquerque e visconde de Jequitinhonha. 

 
A's 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. 

presidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs. 
senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negocios da marinha, 

remettendo as informações que lhe foram pedidas em 17 
do mez passado, acerca das presas retomadas nas aguas 
da Lagôa Mirim pelo tenente Charles Lidly. – A' quem fez a 
requisição. 
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Um officio do 1º secretario da camara dos 

deputados, participando a eleição da mesa que alli deverá 
servir no presente mez. – Fica o senado inteirado. 

Outro do mesmo 1º secretario, acompanhando a 
seguinte proposição: 

A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a pensão annual de um 

conto e duzentos mil réis concedida por decreto de 20 de 
outubro de 1857 ao conselheiro Antonio de Menezes 
Vasconcellos de Drumond, em remuneração dos bons 
serviços por elle prestados ao Estado na carreira 
diplomatica.» 

«Art. 2º O agraciado perceberá a pensão desde a 
data do decreto que a conferiu; revogadas para este fim 
as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 5 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira 
Pinto, 2º secretario.» 

Vai á imprimir, não estando já impressa. 
Outro do presidente da provincia de Santa 

Catharina, remettendo os actos legislativos da assembléa 
provincial de ns. 441 a 459. – A' commissão de 
assembléas provinciaes. 

Dois officios do mesmo presidente, remettendo 
dois volumes contendo a legislação da dita provincia de 
1835 a 1847, e a collecção impressa dos actos 
legislativos promulgados na sessão ordinaria deste anno. 
– A archivar. 

Uma representação dos eleitores da freguezia do 
Ipú, 3º districto da provincia do Ceará, pedindo a 
approvação da proposição da camara dos deputados, 
creando um collegio eleitoral na dita villa do Ipú. – Não se 
lhe dá direcção por já ter deliberado o senado sobre tal 
proposição. 

O Sr. 2º Secretario lê os dois seguintes 
 

PARECERES: 
 
1º «Foi presente á commissão de constituição o 

requerimento de Frederico Wagner, natural do reino da 
Saxonia, que, desejando naturalisar-se cidadão brasileiro, 
pede dispensa do tempo que falta para se completarem 
os dois annos de residencia exigidos pelo decreto n. 291 

«Art. 1º Fica o governo auctorisado para mandar 
passar carta de naturalisação de cidadão brasileiro a 
Frederico Wagner, natural do reino da Saxonia, não 
obstante a disposição do decreto n. 291 de 30 de agosto 
de 1843, que fica para este fim dispensado.» 

«Paço do senado, 1º de julho de 1858. – Visconde 
Sapucahy. – Visconde de Abaeté. – Visconde de 
Uruguay.» 

Vai a imprimir no Diario, que publica os trabalhos 
do senado. 

2º «A commissão de legislação, havendo 
procedido ao exame do projecto apresentado pelo illustre 
senador o Sr. Dias de Carvalho, vem declarar ao senado 
a opinião que pôde formar.» 

«No art. 1º desta proposta pretende o nobre 
senador que na classe dos credores de dominio do art. 
874 do codigo commercial, sejam incluidos os bancos, 
legalmente constituidos, a respeito das apolices da divida 
publica e acções de companhias, transferidas aos 
mesmos bancos em garantia de seus emprestimos; e no 
art. 2º amplia o favor a quaesquer titulos endossados aos 
bancos com fim identico, ainda que não contenham a 
clausula de serem pagos á ordem.» 

«E' sabido que a transferencia dos titulos 
mencionados no art. 1º importa regularmente a 
transferencia do dominio com todos os seus effeitos 
juridicos; mas na hypothese prevista cumpre reconhecer 
que tal não é a intenção dos contractantes quando 
realizam esta transacção.» 

«Neste caso a convenção reduz-se á segurança 
do emprestimo pela entrega dos referidos titulos; e a 
transferencia destes importa uma cautela para tornar 
impossivel a sua alienação pelo devedor, que aliás 
continúa a ser verdadeiro senhor e corre todo o risco e 
proveito, tanto assim que os juros ou dividendos são 
imputados á sua conta e os bancos dão as resalvas de 
que tracta o art. 4 do projecto.» 

«Não ha portanto alienação de dominio em 
similhante contracto, não obstante a transferencia por 
escripto: ha simplesmente uma convenção pegnoraticia 
em garantia do emprestimo. Tem sido esta a intelligencia 
adoptada; foi sobre ella que o nobre auctor do projecto 
fundou suas disposições, e parece á commissão que não 
póde ser outra.» 



de 30 de agosto de 1843.» 
«Allega o supplicante que reside na provincia de 

Minas Geraes ha mais de trinta annos, e que tem sido 
empregado no serviço publico com utilidade e 
dedicação.» 

«Ajunta certidão da declaração feita perante a 
camara municipal da cidade do Ouro-Preto, em 27 de 
maio de 1857, em conformidade da lei de 23 de outubro 
de 1832, art. 1º § 3º, e attestado da mesma camara e do 
presidente da provincia, que então era o illustre senador o 
Sr. Herculano Ferreira Penna. A commissão, havendo por 
provadas estas allegações, para o que basta-lhe o 
testimunho do honrado senador, ao qual não póde deixar 
de prestar inteira fé; attendendo aos precedentes da 
assembléa geral, que não só é recusar taes dispensas a 
estrangeiros de bons costumes e prestimo; e observando 
de mais a mais que se acha decorrida a mór parte do 
prazo marcado na lei, é de parecer que seja o supplicante 
deferido favoravelmente com a seguinte resolução: 

A assembléa geral resolve: 

«Mas é por isso mesmo que a camara não póde 
descobrir motivo algum razoavel para que a fallencia do 
devedor tenha a força de transformar essa convenção em 
outra diversa, que produziria effeitos tambem diversos em 
relação aos contractantes e a terceiros, e fóra da intenção 
das partes, porque a resolve em compra e venda no 
momento mesmo em que o vendedor não póde mais 
contractar, em que os direitos dos credores não podem 
tambem soffrer alteração.» 

«Essa transformação daria muitas vezes prejuizo á 
terceiros, como no caso de terem os titulos maior valor do 
que o do emprestimo, visto que os bancos, em virtude do 
novo dominio, emergente da fallencia, não ficavam 
obrigados a repôr o excesso obtido em leilão mercantil, 
que não era mais feito por conta do devedor, mas sim por 
conta dos bancos que ficavam senhores.» 

«O que o codigo commercial chamou credor de 
dominio para rehaver a especie achada em poder do 
fallido, não deriva o seu direito dominical o facto da 
fallencia: tem-no persistente por titulos que lh'o 
conservarão, posto que a causa estivesse nas mãos do 
fallido; com isso não ha diminuição da massa fallida, 
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não ha sinão separação do que della não deve fazer parte, 
porque não pertencia ao fallido: no caso do projecto 
succede justamente o contrario.» 

«Assim pois o art. 1º não póde ser adoptado pela 
commissão, e ainda menos o art. 2º a que as reflexões 
feitas são applicaveis por maioria de razão. Si porém não 
são ellas bastantes para mostrar a improcedencia da 
medida proposta, a commissão acredita que tal medida é 
inutil, e não traz aos emprestimos bancarios segurança 
maior do que o contracto pegnoraticio, regulado como se 
acha pela legislação actual.» 

«Com effeito, pelo art. 884 do codigo commercial o 
credor do penhor não póde ser preferido no objecto desta 
sua hypotheca tacita especial e privilegiada, sinão pelos 
credores do art. 876; mas estes são tão limitados em seus 
creditos, que quasi nullo é o prejuizo do primeiro, e isto só 
quando não existem bens livres de hypothecas especiaes 
privilegiadas.» 

«Ora, o credor de dominio apenas fica livre desta 
eventualidade, porconsequencia só este beneficio, as mais 
das vezes desnecessario para o credor pegnoraticio, seria 
consequencia da adopção do 1º e 2º arts. do projecto.» 

«Outro beneficio retirariam os bancos credores, e é 
o de por si mesmos fazerem o leilão mercantil do objecto 
dado em penhor, mas esse ainda menos por ora em seu 
favor.» 

«Fica pois incontroverso que as disposições do 
projecto não melhoram as condições dos emprestimos 
bancarios sobre penhores dos effeitos mercantis a que se 
refere nos citados artigos.» 

«Quanto ao art. 3º a commissão entende ser 
corollario dos dois antecedentes, que o prejudicam.» 

«O art. 4º, que parece fundado na natureza do 
contracto pegnoraticio, julga a commissão ser inadmissivel, 
por tender a derogação dos estatutos dos bancos e 
companhias, que fazem lei entre as partes por 
consentimento dos accionistas; e pois não podem ser 
desfeitos sem intervenção dos mesmos.» 

«Por todas estas razões, que succintamente acaba 
de expôr, é a commissão de parecer que o projecto não 
póde merecer a approvação do senado.» 

«Paço do senado, em 30 de junho de 1858. –  
Barão de Muritiba. –  Silveira da Motta. –  Souza Ramos.» 

Reproduzimos aqui o projecto a que se refere o 

«Art. 4º Os accionistas de companhias, que 
transferirem as suas acções para garantia de dividas 
contrahidas, não perdem a qualidade de accionistas, e 
serão como taes considerados á vista das cautelas ou 
resalvas que apresentarem, contendo a clausula de que as 
transferencias das acções foram feitas em garantia de 
emprestimos.» 

«Art. 5º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço do senado, em 22 de junho de 1858. –  Dias 
de Carvalho.» 

O parecer vai a imprimir com o projecto. 
 

PEDIDO A' MESA. 
 
O SR. FERREIRA PENNA: –  Sr. presidente, na 

sessão do anno passado foi remettida ao senado uma 
proposição da camara dos Srs. deputados concedendo 
quatro loterias em beneficio das obras e reparos de que 
carecem as egrejas matrizes da provincia do Amazonas, 
que se acham reduzidas pela maior parte ao mais 
deploravel estado de ruina, e até mesmo de indecencia; 
entretanto que o cofre provincial não lhes póde prestar 
auxilio algum por falta de meios pecuniarios. 

Esta proposição, posto que fundada na mais 
manifesta justiça e na mais urgente necessidade, como eu 
procurarei demonstrar, si se der o caso (que aliás não 
espero) de ser contestada, não chegou a subir á sancção 
imperial por falta de tempo, passando apenas da 2ª para a 
3ª discussão; e eu cumpro um dever rogando a V. Ex. que 
na primeira occasião, que lhe parecer opportuna, se digne 
dal-a para ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE: –  Eu tomarei em 
consideração o requerimento do honrado senador. 

 
RECTIFICAÇÃO. 

 
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: –  Sr. presidente, 

pedi a palavra para rectificar um aparte, que dei na 
discussão de hontem, quando orava o Sr. senador pela 
provincia do Rio Grande do Norte, e que veiu alterado no 
extracto publicado no Jornal do Commercio de hoje. 
Quando S. Ex. procurava justificar o Sr. ministro da 
fazenda pela proposição que avançou na camara dos Srs. 



parecer que acaba de ser transcripto: 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Na classificação de que tracta o art. 874 do 

codigo commercial serão tambem comprehendidos, como 
credores de dominio, os bancos legalmente constituidos, 
pelo que respeita ás apolices de divida publica geral ou 
provincial, e ás acções de companhias que tiverem sido 
transferidas aos mesmos bancos, em garantia de 
emprestimos feitos por elles, na conformidade de seus 
estatutos.» 

«Art. 2º Serão tambem comprehendidos na 
disposição do artigo precedente quaesquer outros titulos 
de commercio que forem endossados aos bancos como 
garantia de emprestimos, ainda que não contenham a 
clausula de serem pagos á ordem.» 

«Art. 3º Os titulos mencionados nos arts. 1º e 2º 
considerar-se-hão equiparados a outra firma nas letras 
denominadas de caução, assignadas sómente pelo 
mutuario, para o fim de garantirem o pagamento dellas até 
onde chegar o producto realizado de sua venda em leilão 
mercantil.» 

deputados sobre a minha incapacidade para exercer o alto 
cargo de presidente do concelho de ministros, a que tinha 
sido elevado pela confiança da corôa, eu disse do meu 
logar que esse juizo manifestado por um ministro 
successor me parecia muito inconveniente; e não como 
vem no dito jornal, que nada exprime. 

O SR. D. MANUEL: –  O Mercantil corrigiu isso. 
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: –  Ora, Sr. 

presidente; si o Sr. ministro da fazenda tivesse proferido 
essa proposição, emquanto eu era ministro da corôa e S. 
Ex. opposicionista, eu não faria reparo algum, até mesmo 
julgaria isso muito natural; pois tenho ouvido nesta casa 
dizer-se á S. Ex. em face cousas peiores; e, sendo eu o 
primeiro a reconhecer minha incapacidade para tão 
elevado cargo, S. Ex. não me faria nisso injustiça alguma 
(não apoiados). Si o nobre ministro foi indiscreto em 
avançar essa proposição, sem medir a posição em que 
estava em relação á pessoa censurada, deixo isso ao juizo 
publico. Estou persuadido de que S. Ex. não me irrogou 
nenhuma injuria; não só porque não está isso nos seus 
habitos, como porque sabe que sou incapaz de soffrer 
qualquer injuria de quem quer que seja. 
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O SR. D. MANUEL: –  Nunca o marechal Soult se 

escandalisou por não o chamarem orador nem estadista. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –  Mas ninguem 

disse que elle não era capaz de ser presidente do 
concelho. 

(Cruzam-se numerosos apartes.) 
O SR. PRESIDENTE: –  Ordem! 
 

REFORMA MONETARIA. 
 
O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): –  

Começarei por me referir ao que acaba de dizer o nobre 
senador o Sr. marquez de Caxias. Quando na camara dos 
deputados eu procurei dar as razões por que tinha 
continuado a intelligencia ou concordia que até certo ponto 
reinava entre os partidos, julgando achal-a na retirada 
espontanea do gabinete de 6 de setembro, disse algumas 
palavras que se tem querido entender offensivas a S. Ex.; 
não o fiz porém com espirito de hostilidade a um dos meus 
antecessores, não disse essas palavras, repito, com 
intenção de offender o nobre marquez de Caxias; e S. Ex. 
tambem entende que não: si seus amigos entendem o 
contrario, não é culpa minha, e nem por isso tenho de 
retractar-me do que disse. Quem me ouviu e quem me leu 
nos julgará. 

O SR. D. MANUEL: –  Não dá explicações aos 
outros senhores, dá ao Sr. marquez de Caxias. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: –  Sr. presidente, 
tenho de apresentar um projecto de grande urgencia, 
projecto que tende a retirar da circulação a moeda de 
cobre em gyro, e a regularisar melhor o cunho da moeda 
de prata; é uma necessidade começada a sentir ainda 
antes da minha entrada para o ministerio. 

Desde então se reconheceu que a moeda de cobre, 
imperfeita como é, e tendo peso superior áquelle que deve 
ter, tende a diminuir-se na circulação por causa da 
fundição em que é empregada para diversas obras, 
tornando-se assim diminuta para as necessidades das 
transacções miudas. Esta falta aggravou-se ultimamente; 
pela retirada da moeda de prata em razão das 
circumstancias de que o senado está inteirado, a moeda 
de cobre, que a devia supprir, porque ellas supprem-se 
reciprocamente para o troco, tornou-se cada vez mais 
escassa. Dahi resulta a grande necessidade de a substituir 

faço mais do que procurar satisfazer uma necessidade 
sentida desde 1857, e que em cada anno se aggrava. 

O senado sabe as difficuldades com que o governo 
luctou e ainda lucta para supprir os mercados do Imperio 
com a moeda de troco necessaria ás transacções; e essa 
foi uma das principaes razões que me levaram a fazer as 
operações de credito de que tanto se tem fallado nesta 
casa. Eu entendia que a retirada da moeda de prata e de 
cobre, que era a consequencia da crise e baixa do cambio, 
havia de nos levar a estado tal que, sem ter meios de 
supprir os mercados com essa moeda, podiam-se dar 
gravissimas consequencias no paiz; podia-se até mesmo 
dar alguma perturbação da ordem publica. E foi para evital-
a que lancei mão das operações de credito. 

Mas hoje, além dessas operações, é necessario 
tractar de substituir a actual moeda de cobre e de cunhar-
se a moeda de prata com um valor um pouco mais fraco, 
de sorte que a porcentagem seja, como se propôz, entre 
15 e 20%. E' o meio de evitar a sahida da moeda de prata, 
e de conservar os mercados com o fornecimento preciso. 

Pelo que respeita á moeda de prata eu proponho 
que a relação legal, em logar da de 1:14 e 1/22 por que se 
está cunhando, venha a ser de 1 para 13 e 1/3. 
Conservando a oitava de ouro o valor de 4$, dá-se assim á 
oitava de prata o de 300rs.; com o que se tira uma 
porcentagem ou senhoriagem de cêrca de 17%, que nem 
toca o limite que se propunha de 20% nem fica áquem de 
15. 

Esta senhoriagem de 17% é tomada na relação 
mercantil que se admittiu no tempo do decreto de 28 de 
julho; mas na relação actual, que eu entendo que é de 1 
para 14 1/2, a porcentagem regula por 9%. 

Por sem duvida que o senado ha de reconhecer a 
necessidade de evitar que a moeda de prata continue a 
sahir do paiz, ha de reconhecer a necessidade de 
sustentar o principio com que foi decretado o primeiro 
cunho. Desde que a relação alterou-se, é preciso que o 
peso da moeda se diminua na mesma proporção, ou 
similhante. Por isso proponho que a moeda de prata seja 
daqui em diante cunhada a 300 réis por oitava, do que 
resulta a relação de 1 para 13 e 1/3 com o ouro. 

Conservo no projecto todas as moedas actuaes de 
200, 500, 1$ e 2$. Pensou-se que seria conveniente não 
conservar as moedas de 2$. Eu sigo neste ponto os 



por outra mais perfeita, e em quantidade mas 
accommodada ás precisões dos mercados. O mesmo 
acontece com a moeda de prata. 

No relatorio de 1857 já se disse que a relação legal 
entre a prata e o ouro fixada pelo decreto de 28 de julho de 
1849 não era sufficiente para impedir a sahida da prata do 
paiz. E si era isto exacto em tempo em que a relação entre 
a prata e o ouro nos mercados fornecedores deste metal 
regulava em cerca de 1 para 15 e mesmo para 15 1/2, hoje 
que diversas circumstancias fizeram com que a relação 
entre a prata e o ouro descesse, hoje que a libra de ouro 
não vale na Inglaterra sinão cêrca de 14 1/2 libras de 
prata, a necessidade da alteração é ainda mais 
reconhecida. 

Em 1857 já se achava que a porcentagem ou 
centonagem de 11%, que em 1849 se fixou entre a relação 
legal da prata e o ouro amoedado, não era sufficiente para 
conservar a moeda de prata dentro do paiz, e se propôz, 
como se póde vêr no relatorio daquelle anno, que a 
porcentagem fôsse elevada de 15 a 20%; hoje, que a 
relação da prata com o ouro, como acabo de dizer, tem-se 
alterado contra este, dobrada razão temos para tomar 
alguma medida. Eu, pois, não 

exemplos dos paizes mais adiantados que nós. Na França 
ha moeda de prata de 5 francos, proxima de 2$; na 
Inglaterra ha moeda de prata de 5 schelings, que ao 
cambio de 27 vale 2$222; nos Estados-Unidos ha o dollar 
em prata, que vale cêrca do 1$800, e isto não obstante 
haver a moeda de ouro tambem de 1 dollar, isto é, 1$800. 

A nossa moeda de ouro menor é de 5$. Si não 
continuassemos a ter a moeda de prata de 2$, seria 
grande o vacuo entre as de 1$ de prata, e as de 5$ de 
ouro; vacuo que causaria embaraços ás transacções. 
Porconseguinte é preciso conservar a moeda de prata de 
2$. 

Eu digo –  teriamos um vacuo, porque não entendo 
que as moedas de 1$ e 2$ de papel devam ser 
conservadas sinão emquanto não puderem ser suppridas 
por prata, porque a moeda de papel de 1$ e 2$ é 
inconveniente, presta-se a falsificações, dá muito trabalho 
na emissão e nas assignaturas, de sorte que é preciso 
fazel-a desapparecer dos mercados; e é nesse espirito que 
a administração tem-se dirigido nos ultimos annos, 
procurando diminuir essa moeda. 
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E' certo que ultimamente ella tem sido emittida de novo em 
grandes quantidades, mas foi porque, retirando-se a 
moeda de prata e tornando-se muito diminuta a quantidade 
da de cobre, era preciso supprir com o papel emquanto se 
não podia restabelecer o equilibrio necessario entre essas 
duas especies de moeda. 

Não marco no projecto o cunho, e a fórma das 
moedas; porque entendo que é mais conveniente deixal-o 
aos decretos do governo; desde que se marca o metal e 
seu quilate, e desde que se marca o peso, o mais é muito 
pouco substancial para que deva occupar a attenção do 
senado; nem tenho ainda juizo formado a respeito do typo 
e inscripção que devem ter as moedas. 

A minha opinião inclina-se para o systema francez, 
onde todas as moedas trazem a effigie do imperante, e 
inclino-me para este systema por algumas razões. Na 
França se diz que a moeda de ouro e de prata, sendo 
susceptiveis de fundição continuada, não podem ser 
consideradas como medalhas de um tempo dado para 
conservar na memoria do povo a effigie do seu soberano e 
a data dos reinados; porisso elles adoptaram a effigie do 
soberano até na propria moeda de cobre que se conserva 
por muitos mais annos. 

Ha ainda uma outra razão que é muito procedente e 
é que nas moedas, principalmente nas de cobre, o que se 
precisa é tel-as tão perfeitas quanto seja possivel; porque, 
como essa moeda não póde ter nunca um valor real egual 
ao nominal, é preciso procurar na perfeição do cunho o 
meio principal de evitar a falsificação. Ora, com a effigie do 
soberano, com um retrato muito conhecido, que não é tão 
facil de imitar como se imita numeros e quaesquer outros 
symbolos, se tem mais certeza do conhecimento da 
legalidade da moeda do que com outra qualquer 
inscripção. 

Este foi o systema adoptado em França; mas, 
repito, não entendo que a fórma se decrete em lei, tanto 
mais que o corpo legislativo está no costume de deixar 
esta materia ao governo; porque tanto o decreto de 28 de 
julho de 1849, como os outros anteriores, e até a lei de 
1854 deixam esta attribuição ao governo. Portanto, a 
disposição do decreto que eu apresento limita-se a marcar 
que as novas moedas de prata sejam do valor de 200, 500, 
1$ e 2$ rs., do titulo de 11 dinheiros e com o peso de 6 
oitavas e 48 grãos as de 2$; de 3 oitavas e 24 grãos as de 

necessidade de regular esta materia. O paiz vai quasi 
ficando sem moeda de prata; toda a que se cunha, desde 
que o cambio está de 25 1/2 para menos, retira-se com 
muita facilidade, e retira-se não só nestas circumstancias, 
mas em todas as outras circumstancias para os Estados 
vizinhos do Prata, onde ellas têm curso. E' portanto 
necessario acompanhar a modificação da relação entre o 
ouro e a prata com a modificação legal do peso da moeda 
de prata; creio pois que não póde haver duvida da 
vantagem desta alteração. Vamos á moeda de cobre. 

A moeda de cobre está ainda em maior 
necessidade de ser retirada e substituida por outra. Nós 
temos uma moeda de cobre imperfeita, com o peso 
superior ao necessario, e em uma quantidade muito 
inferior á precisa. A moeda de cobre de 40 rs. tem 8 
oitavas, do que resulta valer 640 rs. a libra de cobre 
cunhado no mercado em que o cobre vende-se a 600, 700 
e 800 rs. a libra; logo cunhamos o cobre por um preço 
egual ou inferior ao da materia sem levar nada pelo cunho. 
Cunhamos, não agora, porque não se tem cunhado cobre, 
mas temos moedas de cobre que valem menos do que a 
propria materia de que se compõe. 

AIêm disso temos a moeda mais imperfeita que é 
possivel, e de tudo isto resulta que ella é fundida quando 
aquelles que precisam cobre não o acham de outra 
qualquer maneira, e o resultado é que vai faltando muito 
essa moeda, que é tão necessaria aos trocos: nas cidades 
capitaes póde ser supprida, no interior é de uma 
necessidade muito mais grave, e a sua falta tem causado 
muitos embaraços. 

Tractando de recunhar a moeda de cobre, precisa 
examinar-se si a nova moeda deverá ser de cobre puro ou 
com alguma liga. O cobre puro não é a melhor materia 
para moeda, por diversas razões que em tempo 
competente se dirá, e principalmente porque a 
galvanoplastia, adiantada como está falsifica com muita 
facilidade esta moeda. Por outro lado tambem não é 
conveniente a liga que o converte em bronze de sinos, 
porque é de facil fundição e molde. 

Na França, para evitar estes dois inconvenientes, 
admittiu-se uma liga média, que se demonstrou ser melhor 
e ter a rigidez necessaria para melhor resistir ao uso. Esta 
liga, que proponho, torna as moedas de melhor apparencia 
e côr, como estas (o orador apresentou diversas moedas 



1$; de 1 oitava e 48 grãos as de 500 rs.; e 48 grãos as de 
200 rs. 

Quando se tracta desta ultima moeda de 200 rs., 
vem á idéa eleval-a a 250 rs., talvez por parecer melhor 
multiplo; mas a razão principal que se poderia allegar era 
que a moeda de 200 rs. em prata ficaria demasiadamente 
pequena, e que elevando-se a 250 rs. ella seria quasi 
egual á de 200 rs. de agora, porque o novo cunho ha de 
tornar a moeda de 200 rs. ainda um bocadinho menor, 
visto que ella vai ter um peso menor. 

Eu decido-me a propôr a conservação da de 200 
réis: 1º porque é melhor multiplo 200, 500, 1$ do que 250 
réis; e 2º porque este valor não se prestaria para fazer 400 
réis com duas moedas. No entretanto que para 500 réis 
temos a de 500 réis, para 400 réis devemos ter 2 de 200 
réis e então a circumstancia de ser um pouco menor, eu 
achei, que, embora de algum peso, devia ceder ás outras 
considerações. 

Eis portanto os artigos do projecto a respeito das 
moedas de prata. O senado ha de reconhecer a urgente 

de cobre); compõem-se de 95/100 partes de cobre, de 
4/100 de estanho e de 1/100 de zinco, e por isso a prefiro, 
fundado nas experiencias feitas naquelle paiz. 

Acceitando porém a liga admittida na França, não 
me parece que convenha acceitar o peso. Alli a moeda de 
10 centesimos, que regula por 35 rs. ao cambio de 27, 
pesa 2 oitavas e 38 grãos, o que faz com que a libra da 
liga se cunharia por perto de 1$700, preço maior do que o 
duplo da liga, que vale cêrca de 800 rs., por serem o 
estanho e zinco mais baratos que o cobre. 

Para que pois não tenhamos moeda tão fraca, eu 
proponho que a nova moeda de 40 rs. pese 5 oitavas, 2 
1/2 a de 20 rs. e 1 oitava e 18 grãos a de 10 rs. Cunhar-se-
ha assim em 1$024 a libra de liga, que nos póde custar 
cêrca de 700 a 800 rs., sem que a nova moeda seja nem 
muito fraca, nem tão forte que não deixe senhoriagem, a 
qual será de cêrca de 20%. 

Julguei dever continuar com o systema de não ter 
moeda de 80 rs. Esta moeda em cobre torna-se muito 
volumosa e póde-se prescindir della. A moeda de 40 rs., 
maximo da de cobre, com a de 200 rs., minimo 
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da de prata, suppre todas as necessidades do troco entre 
dois vintens e dois tostões, sem necessidade de ter uma 
moeda de cobre de 80 rs. 

Mas disse-se, ou appareceu esta opinião, que em 
logar de 10, 20, 40 rs. seria conveniente ter 10, 20, 50 rs. 
Como algarismo e para a contabilidade era melhor; não o é 
porém para os usos populares. No interior das nossas 
provincias as transacções são feitas por patacas, meias 
patacas, cruzados, etc. A moeda de 25 rs. não se prestava 
á essa especie de conta. Ora, é preciso ir muito com os 
habitos do povo, conservar os mesmos usos tanto quanto 
é conveniente, sobretudo em causas que não prejudicam 
de fórma nenhuma. Por estas razões as moedas de 10, 20, 
40 rs. me pareceram mais convenientes; pelo que eu as 
proponho. 

Proponho ainda que esta cunhagem possa ser feita 
em paizes estrangeiros ou na casa da moeda da côrte, 
como fôr mais conveniente; porque talvez seja preciso 
lançar mão do primeiro arbitrio por algum tempo. A 
necessidade de supprir os mercados com moedas de 
cobre e prata é tal que quasi se não póde esperar; é 
negocio urgente. A nossa actual casa da moeda pouco 
andamento poderia dar á cunhagem simultanea de ambas 
as moedas e á das moedas do ouro. 

O novo edificio, de cuja construcçao tracto, e a que 
estou dando toda a pressa (e a proposito direi ao nobre 
senador que fez um requerimento a este respeito que 
poderei dar-lhe parte das informações que deseja, si o 
requerimento fôr approvado; outra parte, porém, não 
poderá ainda ser dada, porque não me consta que o 
contracto já esteja assignado), o novo edificio, digo, que 
terá as proporções precisas para admittir officinas de 
cunhagem das tres especies de moedas, e em que este 
serviço se poderá executar com facilidade, não estará 
todavia prompto antes de tres annos e meio; e até então 
continuaremos a sentir os inconvenientes que ora procuro 
remover, os quaes se irão aggravando tanto quanto maior 
fôr a demora em dar-lhes remedio. 

Por estas razões e muitas outras, pois, é 
conveniente que a moeda de cobre comece a ser cunhada 
fóra e dentro do paiz, como fôr mais commodo, menos 
oneroso para o thesouro, e mais em ordem a satisfazer de 
prompto ás necessidades urgentes da actualidade. 

Appareceu, ou deve naturalmente apparecer a idéa 

limito até 1$, porque no interior do Imperio se faz muito uso 
desta moeda; receba-se por ella até 1$ exclusivamente, 
porque para esta quantia temos a moeda de prata de 1$, e 
por algum tempo a de papel. 

Ainda uma outra disposição precisa o projecto, e é 
a que auctorisa os meios necessarios para a execução 
deste serviço. O governo compra agora prata em 
pequenas porções, e a vai cunhando immediatamente; de 
sorte que a receita e despesa se balanceam, ficando um 
pequeno saldo; mas, quando seja preciso activar o cunho, 
hão de ser precisos maiores meios. 

A despesa com o cunho do cobre ha de ser maior, e 
quasi de uma vez com o que fôr encommendado fóra do 
paiz; precisa portanto da votação de meios. E’  certo que, 
nem só na nova moeda o thesouro póde ter lucro, como 
que lhe pertencerá o cobre da que fôr substituida para o 
vender por sua conta; mas para começar a operação são 
precisos meios, e bem assim para que possa empregar 
nella os que resultarem da moeda retirada da circulação. 

Não lerei o meu projecto, cujos principaes artigos 
estão sustentados. 

Espero que uma questão de tão alta importancia e 
urgencia, uma medida pela qual clamam todos os 
districtos, porque ha falta de moeda de trocos, e todos os 
meios de que tenho lançado mão não têm sido sufficientes 
para fornecel-a quanto é bastante, merecerá toda a 
attenção do senado, a quem peço que a faça passar 
quanto antes, do modo que melhor entender; parece-me 
que as idéas aqui contidas são dignas de approvação; si 
se apresentarem emendas, e ellas me parecerem justas, 
as adoptarei de muito boa vontade. 

No entretanto ainda direi, para mostrar a 
necessidade da passagem mais breve possivel deste 
projecto, que o governo tem luctado com muitos 
embaraços, não só para supprir nova moeda de prata aos 
mercados, mas para conservar a que existe. Vi-me até 
obrigado, creio que em abril, quando o cambio tinha 
baixado, a comprar a moeda de prata que ia ser exportada, 
digo, a trocal-a por ouro, porque entre nós a moeda de 
ouro póde ser e é supprida pela moeda papel, pelas notas 
do banco e pelas do thesouro; mas a moeda de prata não 
póde ser supprida por outra; e uma vez que tivesse sahido, 
como nessa occasião estavam promptos para sahir 80 a 
100 contos de réis, nós ficariamos em pouco tempo sem a 



da fixação do limite em que estas moedas devam ser 
recebidas nas estações publicas. A necessidade da 
fixação deste limite se reconhece á primeira vista. A 
moeda de prata, que hoje mesmo já não é sinão uma 
moeda de troco, no novo cunho o continuará a ser, e bem 
assim a de cobre. 

Desde pois que a moeda de troco se torna mais 
fraca que a outra, é preciso fixar-lhe o limite ao 
recebimento legal e obrigatorio nas repartições publicas e 
entre os particulares, para que a exigencia de grandes 
quantidades não convide a introducção de fóra do paiz, ou 
a factura clandestina dentro delle. 

Fixando o limite de 16$ para a prata e de 1$ 
exclusivamente para o cobre, eu ainda attendi aos 
exemplos da Inglaterra e da França. A moeda de prata é 
obrigatoria em Inglaterra até 40 schelings, ou 17$776 rs., e 
na França tem tambem limites agora, desde que deixou de 
ser o padrão legal. 

Quanto ao cobre é elle obrigatorio na Inglaterra tão 
sómente até um scheling ou 444 rs., e eu o 

moeda de troco. Foi por isso principalmente que lancei 
mão das operações de credito, para que o cambio não 
baixasse a ponto que désse logar a se retirar toda a 
moeda de prata e parte da de cobre. 

Portanto a medida é urgente, e eu espero que o Sr. 
presidente ha de dal-a para a discussão, não com 
preferencia ao projecto da reforma judiciaria que já foi 
dado, mas nos intervallos, e depois delle. 

Eu não quero com esta materia envolver outra 
qualquer; tinha a dizer alguma cousa sobre um 
requerimento que hontem se apresentou, mas guardo-me 
para o fazer si elle entrar em discussão, e então 
responderei como me cumpre. 

Vai á mesa o seguinte projecto que é lido, e fica 
sobre a mesa: 

A assembléa geral legislativa decreta: 
Art. 1º O governo fica auctorisado para alterar o 

valor e o cunho das moedas de prata, e para 
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retirar da circulação as actuaes moedas de cobre, mandando 
cunhar outras de bronze que as substituam, no que observará 
o seguinte: 

«§ 1º As novas moedas de prata serão dos valores de 
2$, 1$, 500 e 200 rs., e terão o titulo de 11 dinheiros e o peso 
de 

 

6 oitavas e 48 grs. as de  2$000 

3       » 24   » 

1       » 48   » 

 48   » 

1$000 
$500 
$200 

 
«§ 2º As novas moedas de bronze serão compostas de
 

 
partes de cobre. 

  95 
           ------- 

100  

»    »  estanho. 
  4 

           ------- 
100  

 »   »  zinco. 
  1 

           ------- 
100  

 
e terão o peso de 
 

5 oitavas as de............... 40  rs. 
2      »  e 36 grãos as de 20   » 
1      »  e 18    »     as de 10   » 

 
«§ 3º O governo designará a inscripção e typo das 

novas moedas de prata e de bronze.» 
«§ 4º  A cunhagem das moedas de bronze poderá ser 

feita no todo ou em parte na casa da moeda da côrte, e em 
paiz estrangeiro, e a substituição será regulada pelas 
quantidades substituidas e necessidades do mercado; não 
devendo em qualquer caso a nova emissão exceder de 
4,000:000$.» 

«§ 5º As novas moedas de prata e de bronze não 
serão recebidas nas estações publicas, nem obrigatorias nos 
pagamentos particulares além da quantia de 16$ as primeiras 
e de 1$ exclusivamente as segundas; e o governo marcará a 
época em que as modas de cobre actualmente em gyro 
cessem de ser recebidas nas estações publicas e de ter curso 
legal.» 

«§ 6º Para occorrer ás despesas que se têm de fazer 

tão escandaloso mesmo, e póde ter consequencias tão 
funestas para todos os nossos estabelecimentos de credito, 
que creio não dever elle passar desapercebido e sem que o 
corpo legislativo procure de alguma maneira pôr um embaraço 
á sua reproducção. 

Eu figurei a hypothese do facto ser verdadeiro; porque, 
com quanto tenha muita difficuldade em acreditar que o Sr. 
ministro da fazenda fôsse no meio da representação nacional 
accusar a directoria do banco de um procedimento que não só 
comprometteria o credito, mas ainda a probidade de seus 
membros, sem ter em suas mãos documentos que 
comprovassem a verdade de similhante imputação; todavia no 
dia seguinte ao em que foi publicado o discurso a que me 
refiro, vi no Jornal do Commercio publicada uma 
correspondencia na qual se declarava que tal imputação era 
despida de fundamento. 

E' porém verdade que essa correspondencia não está 
assignada pelos directores do banco, comquanto se declare 
que é delles; não consta si todos fizeram tal declaração; si o 
Sr. presidente do banco entrou tambem nesse numero, ou si 
alguns deixaram de ter parte na citada correspondencia, 
dando assim a entender que a imputação ou accusação é bem 
fundada. 

Entendo, como disse, que a imputação é gravissima, 
que não póde passar desapercebida, e que alguma 
providencia se deve  tomar, caso seja verdadeira. Como estou 
resolvido a offerecer um projecto que ponha cobro a 
similhantes escandalos, si elles de facto existem, vou 
apresentar um requerimento afim de obter informações 
exactas sobre esse ponto. 

(Lê o requerimento.) 
A principio lembrei-me de requerer ao senado que 

nomeasse uma commissão de inquerito que fôsse proceder a 
esse exame; desisti porém dessa pretenção, porque poderia 
parecer que isso não estava nas nossas attribuições; resolvi-
me a apresentar antes o requerimento pela maneira por que o 
concebi, para seguir o exemplo do que se practicou o anno 
passado na camara dos deputados, a qual pediu ao governo 
pelo mesmo modo informações de natureza similhante. O 
governo entendeu que a camara estava no seu direito 
exigindo taes informações, e o banco prestou-se a dal-as. 

Parece-me, portanto, que não póde haver motivo que 
se opponha á approvação do meu requerimento, uma vez que, 
torno a dizer, elle tem por fim obter informações sobre factos 
da mais alta importancia, e de consequencias muito graves, 
afim de procurarmos de nossa parte pôr obstaculos á 
reproducção delles. 



1,000:000$, que poderá haver pelos meios auctorisados nas 
leis do orçamento, e fica o mesmo auctorisado para fazer 
vender em hasta publica a moeda de  cobre que se fôr 
recolhendo, e depois de substituida. – S. R.» 

«Paço do senado, 6 de julho de 1858. – Bernardo de 
Sousa Franco.» 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O BANCO DO BRASIL.

 
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Sr. presidente, 

em um discurso pronunciado ultimamente pelo Sr. ministro da 
fazenda na camara quatriennal, lêm-se as seguintes palavras: 

«Senhores, si fossemos a indagar as causas 
principaes de excesso da carteira de alguns dos nossos 
bancos nas épocas anteriores á ultima crise, ver-se-hia que 
não são sómente as que se suppõe. Assim ficaria reconhecido 
que os excessos da carteira do banco do Brasil, que se quer 
apadrinhar com os depositos do thesouro, não são motivados 
por elles, mas pela facilidade que têm pessoas do banco em 
tirar dinheiro do proprio banco para os seus negocios.» 

Este facto, Sr. presidente, a ser exacto, é tão grave, 

E' apoiado e fica adiado, por haverem pedido a palavra 
os Srs. ministro da fazenda e Dias de Carvalho, o seguinte 
requerimento: 

«Requeiro que se peça ao governo, por via da 
repartição da fazenda, que faça verificar e communique ao 
senado quaes eram as quantias por que eram responsaveis 
ao banco do Brasil os directores do mesmo estabelecimento 
no fim de cada um dos mezes de junho de 1857 a junho de 
1858.» 

«Em 6 de julho do 1858. –  Visconde de Itaborahy.» 
No decurso da sessão compareceram mais sete Srs. 

senadores. 
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ORDEM DO DIA. 
 

REEDIFICAÇÃO DA EGREJA MATRIZ DO ENGENHO 
VELHO. 

 
Entra em discussão e é approvada sem debate a 

redacção da proposição do senado, auctorisando o 
governo a dispender até á somma de 70:000$ com a 
reedificação da egreja matriz da freguezia de S. Francisco 
Xavier do Engenho Velho. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO GOVERNO. 
 
Continúa a discussão adiada na sessão anterior, do 

requerimento do Sr. Candido Borges Monteiro, pedindo 
diversas informações ao governo. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – 
Persisto em tomar a palavra nesta discussão, porque sou 
obrigado a dizer a razão por que desta fórma embaracei 
que o requerimento fôsse votado immediatamente; e dou 
esta razão, porque o governo não tem interesse algum em 
negar informações; está sempre prompto para dal-as. No 
entretanto declaro desde já que serei mui breve no que 
tenho a dizer, e por uma razão: está na ordem do dia uma 
materia importante... 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – ...o projecto da 

reforma judiciaria, e eu não quero de forma alguma 
tambem contribuir para que necessidades reaes do paiz 
deixem de ser satisfeitas, para que depois se venha dizer 
que o governo não faz nada, que não discute, nem deixa 
discutir! 

O SR. D. MANUEL: – Ora, esta! Ha uma banalidade 
assim tão inexacta?!... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Senhores, entre 
os actos e as palavras de alguns dos nobres senadores ha 
contradicções difficeis de explicar. Ao passo que o nobre 
senador toma a palavra e em um preambulo de fogo 
fulmina o misterio, chegando ao ponto de lhe attribuir até 
indignidades, porque diz que a administração continúa sem 
dignidade para o governo, se vê com toda a clareza... ou 
pelo menos parece que o nobre senador o que queria não 
eram informações e sim occasião para dizer estas e outras 
palavras offensivas aos ministros. 

é indigno o governo, nem póde ser causa de todo o santo 
furor de que se possuiu o nobre senador. 

O SR. D. MANUEL: – Santo e consciencioso... 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu disse – santo 

– porque é meu proposito não offender a collega nenhum, 
e o nobre senador está ainda na minha lembrança para 
que ainda menos eu proceda assim com elle: o deputado 
de 1853 ainda tem dividas a saldar com o nobre senador. 

«Cópias, 1ª, das condições annunciadas para a 
edificação da nova casa da moeda; 2ª, de todas as 
propostas apresentadas pelos diversos concurrentes; 3ª, 
etc. etc.» Tambem creio que, depois do exame o mais 
aprofundado, o nobre senador ha reconhecer que está 
muito no caso de fazer o que acabo de dizer, isto é, 
defender o contracto e defender o governo. Tenho 
observado neste contracto tantas cautelas, que não me 
resta a menor duvida de que não merece censuras.» 

«Cópias: 1ª, da ordem que mandou entregar ao 
cidadão Felisberto Gonçalves da Silva a quantia de 
27:000$; 2ª, dos titulos, etc.» 

Não fallei com o Sr. presidente do concelho, 
ministro do imperio, a este respeito; mas supponho que se 
tracta aqui do pagamento de uma divida contrahida por 
occasião de se mandar fornecer carne no Rio de Janeiro 
por preço mais barato; e creio que o nobre senador ha de 
fazer elogios ao governo por ter cumprido a palavra do seu 
antecessor e ter mantido assim a persuasão de que, 
quando o governo queria lançar mão de meio desta 
natureza em beneficio da população, ha de encontrar 
quem o venha coadjuvar, na certeza de que elle cumpre os 
seus tractos; não tenho porém noticia de que este 
pagamento se tenha realizado. 

Eis aqui no que se cifra o pedido de informações, e 
quem não descobre á primeira vista que, si o nobre 
senador ou outro qualquer seu collega tivessem contra o 
governo alguma causa grave, soubessem de algum acto 
que o podesse comprometter, seria a este respeito que 
fariam seu requerimento? 

O nobre senador figurou que o ministerio não podia 
viver mais um dia por causa de seus erros, e não sei que 
mais, e depois de fazer este fogoso e offensivo preambulo, 
apresentou um requerimento pedindo informações sobre 
obras. Quer isto dizer que não tem factos sobre que 
censure com razão o ministerio, e para fulmina-lo, para 



O SR. CANDIDO BORGES: – Está enganado.  
O SR. D. MANUEL: – Eu digo que se vê 

evidentemente; não estou com meias palavras. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, senhores, 

admittamos que as informações que se pedem possam dar 
motivo a fazer censura ao governo.  

O SR. CANDIDO BORGES: – Vou defender o 
governo das accusações que se lhe fazem.  

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então V. Ex. 
começa por fulminar o governo, achando-o até indigno e 
incapaz de permanecer no poder, para depois defendel-o?! 
E' suppôr-se muito valente para começar por tentar matar 
para depois resuscitar! 

Mas, senhores, vejamos o que é que se pede. 
«Cópia do contracto para a remessa do material e 

pessoal do exercito que foi enviado para Matto Grosso, 
etc.» Ora, eu creio que o que póde resultar deste pedido 
são essas censuras infundadas que já se repetiram muitas 
vezes; isto é, que essa remessa podia ser feita antes por 
esta do que por aquell’outra estrada, podia ser feita de 
outro modo, por pessoas diversas, etc., e outras razões de 
similhante natureza, que, embora fundadas, não dão em 
resultado que 

embaraçar a discussão, lança mão todos os dias destes e 
de outros requerimentos. Assim eu podesse fallar já agora 
sobre outro que se apresentou hoje, o qual, peço 
permissão para dizer, tem egual fim de censurar o 
ministerio, e não o de pedir informações. E' pena que não 
possa ser discutido já. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peça urgencia. 
O SR. D. MANUEL: – Pois vale a pena urgencia 

para isto, preterindo-se a ordem do dia? 
O SR. CANDIDO BORGES: – Deixe a discussão 

para quando vierem as informações. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não, porque V. 

Ex. com as suas palavras procurou fazer uma impressão 
muito grave. Desde que se procurou assim, ou pelo menos 
pareceu procurar-se não só offender, mas desacreditar o 
ministerio, seria injusto negar ao ministro a defesa de seus 
actos, e achar que é 
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inopportuno dizer algumas palavras que amorteçam a 
impressão que se procura causar. Eis o que eu estou 
fazendo. 

O SR. D. MANUEL: – E, quando não se falla, dizem 
que não queremos discussão! Ora, quem é que os 
entende? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O nobre 
senador recorreu ás minhas palavras na camara dos Srs. 
deputados. Si lesse meu discurso com attenção, si 
procurasse entendel-o no espirito em que eu o pronunciei, 
havia de vêr que eu desejo, que acho indispensavel a 
opposição; mas que procurei demonstrar que a opposição 
que se apparenta, se figura ou é realmente conciliadora, 
não vai bem com a linguagem aggressiva e provocadora 
que emprega todos os dias. V. Ex., apezar de tudo, não 
poderá negar que as aggressões têm partido sempre da 
opposição. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não, 
senhor. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O governo não 
tem feito sinão uma ou outra vez retorquir, para que V. Ex. 
ao menos entenda que elle ainda tem vida para responder 
ás arguições de V. Ex. 

Não quiz dizer que não haja opposição; mas sim 
que a opposição que se faz não é de conciliadores, e não 
nos habilitará para que por nossa vez o sejamos com V. 
Ex. e seus amigos. V. Ex. mesmo nos tira da duvida de 
que seja opposição conciliadora, porque o nobre senador 
declarou hontem ao senado que desde então estava em 
opposição; e eu que procuro combinar certos factos, vendo 
o nobre senador declarar-se em opposição, e na camara 
dos Srs. deputados dizer-se que os antigos partidos 
começam a se reorganisar, disse comigo: «Eis ahi a 
explicação das palavras do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro;» começam os antigos partidos, e é em nome 
delles que o nobre senador falla, porque, si não fôsse em 
nome dessas animosidades e odios anteriores, o nobre 
senador não seria tão severo, não quero dizer violento, 
para com o ministerio, como o foi. 

E a proposito de discursos na camara dos Srs. 
deputados, sinto que me veja obrigado a dizer algumas 
palavras, e peço licença para fazer uma simples 
observação. 

Procurou-se na camara dos deputados, e mesmo 

a primeira parte do discurso e retirei-me por ter que fazer, 
e porque as arguições me pareciam sem o menor 
fundamento; no entanto, no fim desse discurso, apparecem 
apartes meus discutidos longamente. 

Bem pouco me importaria com essas figuradas 
respostas e apartes meus, si não fôsse a circumstancia de 
parecer que eu tinha estado presente a todo o discurso, 
tanto que dava apartes no fim, e que não tinha repellido as 
insinuações de estar brigado com o meu collega. 

Si eu estivesse presente, ter-me-hia até rido, 
porque á idéa da lucta entre mim e o Sr. Coelho, ministro 
da guerra, por questões sem importancia de empregados 
de nossas repartições, só se responde com uma risada. 

O SR. D. MANUEL: – Só uma gargalhada bem 
grande. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Prometti ser 
breve, e vou terminar. Entendo que o nobre senador tem 
razão para pedir as informações; dal-as-hei, porém declaro 
desde já que uma dellas não póde ser dada logo, porque o 
contracto para a edificação da casa da moeda não me 
consta ainda que esteja assignado. 

Por esta occasião devo responder a uma 
increpação que se me fez ha dias, por não haver remettido 
umas informações. Foi uma increpação sem motivo, 
porque eu até tenho lembrança de que o proprio nobre 
senador, que pediu essas informações, disse que estava 
satisfeito com a discussão que tinha havido no senado. 

Eu no relatorio dei informações as mais 
circumstanciadas, e nos meus discursos posteriormente 
feitos nesta casa dei todas as outras que faltavam e tudo 
expliquei: por isso pareceu-me que não havia pressa em 
responder ao aviso do senado. Mas como o nobre senador 
quer essas informações, virão muito breve; não é falta de 
deferencia para com o nobre senador nem para com o 
senado. 

Quando depois de um preambulo tão apaixonado, 
como o do nobre senador pelo Rio de Janeiro, se vem 
pedir informações da ordem das que pediu, que não hão 
de servir sinão para mostrar os nossos serviços, para 
mostrar o zelo com que o nobre ministro da guerra satisfaz 
os deveres do seu cargo, não ha motivo nenhum para que 
as informações não sejam prestadas. Voto pelo 
requerimento. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, 



no senado já se tem procurado fazer crer que alguns 
ministros estão em divergencia. Duvido que existisse um 
ministerio em que houvesse menos divergencia, porque 
não a ha entre nós; no entretanto disse-se na camara dos 
deputados que o ministro da fazenda censurára um acto 
do ministro da guerra. 

Nunca tal me passou pela idéa. E cousa ainda mais 
notavel; disse-se que eu estava brigado com o meu amigo 
e collega por causa de pequenas luctas de attribuições 
entre os empregados da guerra e do thesouro, e até 
accrescentou-se, como censura, que antes de communicar 
ao Sr. ministro da guerra uma queixa de um empregado do 
thesouro contra outro do arsenal, eu não mandasse 
proceder á informações no arsenal de guerra!... De sorte 
que o ministro da fazenda, para saber de um facto 
passado na repartição da guerra, havia de mandar fazer 
elle mesmo uma syndicancia em repartição de outro 
ministerio! 

Figurou-se mais que, quando isto se dizia, eu 
estava presente, o que não é exacto, porque ouvi 

quando hontem procurei justificar o meu requerimento, 
demonstrei ao senado de uma maneira evidente, que não 
tinha o menor desejo de consumir o tempo, e isto porque 
medidas urgentes e imperiosas eram reclamadas por todos 
os pontos do Imperio, entretanto que dois mezes de 
sessão já se haviam passado sem que nada se houvesse 
feito. 

O SR. MIRANDA: – Nem se fará. 
O SR. D. MANUEL: – Isso sei eu; os senhores não 

querem... 
O SR. CANDIDO BORGES: – Eu pedi aos proprios 

Srs. ministros que deixassem passar sem discussão o meu 
requerimento, porque o que eu desejava eram as 
informações. O nobre ministro da fazenda, porém, 
assentou que devia adiar o requerimento, e o fez pedindo 
a palavra, e para que senhores? Para dizer que fallei 
apaixonadamente. 
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Antes de tudo, senhores, devo dizer em resposta ao 

nobre ministro, que o deputado de 1853, quando sustentou 
na tribuna as opiniões que então sustentou, não procurou 
conquistar as bôas graças de S. Ex.; procurou unicamente 
desempenhar o dever que lhe era imposto pela posição em 
que se achava, dever de consciencia, que seria fielmente 
desempenhado, mesmo quando não tivesse elle a menor 
referencia ao Sr. Bernardo de Souza Franco, pessoa a 
quem esse deputado consagrava e consagra ainda 
respeito e estima. 

Quaesquer, porém, Sr. presidente, que fossem as 
idéas do deputado de 1853, esse deputado, hoje senador 
do Imperio, tem direitos a preencher, como então tinha; 
este senador do Imperio entende hoje que não ha a menor 
contradicção entre o seu comportamento passado e o de 
agora, quando affirma que o ministerio actual não póde 
continuar na gerencia dos negocios publicos sem graves 
prejuizos para o paiz; que esse ministerio não tem a força 
moral que lhe é indispensavel, não tem uma maioria que 
possa vencer, como é indispensavel, as resistencias de 
uma opposição numerosa; não tem a iniciativa que devem 
ter todos os governos constitucionaes perante a 
representação nacional; finalmente que o actual ministerio, 
por sua fraqueza e falta de iniciativa, vai dando ao corpo 
legislativo da constituição o caracter que sómente compete 
ás convenções... 

O SR. PRESIDENTE: – Eu digo ao nobre senador 
que isso não é proprio desta discussão, que deve limitar-se 
ás informações pedidas. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu estou 
respondendo ao Sr. ministro da fazenda, e ao mesmo 
tempo mostrando que não estou apaixonado. 

Dizia eu, Sr. presidente, que o ministerio vai dando 
ao corpo legislativo o caracter de uma convenção; porque 
só nellas todas as medidas partem debaixo, o governo não 
tem que iniciar, visto que sua existencia, sua fórma e suas 
attribuições estão absolutamente entregues ao arbitrio 
illimitado dos representantes do povo. 

Senhores, quando em Inglaterra, na camara dos 
communs, se apresentou em certa época um ministerio em 
quasi identicas circumstancias ao actual, disse-lhe um 
membro muito notavel, o Sr. Roebuck: «Que fazeis, Srs. 
ministros (então dirigia-se elle ao ministro da fazenda); vós 
não apresentais uma só medida, e o paiz tem necessidade 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não posso admittir 
a ironia do nobre senador. 

O SR. D. MANUEL: – Ironia, não; é confirmação do 
que disse o nobre senador. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não posso admittir 
essas palavras... 

O SR. PRESIDENTE: – (ao Sr. D. manuel) V. Ex. 
não póde interromper o orador a cada momento. 

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. sabe que eu o 
estimo e muito respeito; rogo-lhe a bondade de me deixar 
fallar. 

Mas dizia, Sr. presidente, o Sr. ministro da fazenda 
procurou demonstrar que as informações por mim pedidas, 
e que poderiam ser dadas, apenas me poderiam servir 
para justificar a conducta do governo. 

Declaro perante o senado que terei muito prazer 
que assim aconteça; que desejo mesmo tomar a defesa do 
governo do meu paiz em casos similhantes; porque 
accusações graves pesam sobre elle em relação a 
qualquer dos quesitos de que tracta o requerimento. 

E’ possivel, Sr. presidente, que isto assim seja; 
porém duvido muito, e tanto mais duvido do que me affirma 
o Sr. ministro, quanto é certo que S. Ex. por mais de uma 
vez se tem encarregado aqui de refutar-se a si mesmo. 
Cada dia apparece aqui uma idéa ou uma doutrina nova, 
que no dia seguinte é contrariada com o mesmo calor com 
que foi apresentada. Ainda hontem, por exemplo, disse um 
nobre senador que sustenta o ministerio que os membros 
do governo não têm a obrigação de desenvolver ou de 
realizar como governo as idéas que tinham, que 
sustentaram no parlamento, quando opposicionistas; 
senhores, que theoria é esta? 

O SR. D. MANUEL: – Isto não é assim. V. Ex. 
perdôe-me; não está traduzindo bem. 

O SR. CANDIDO BORGES: – A que crueldade, a 
que despotismo, a que tyrannia se acham entregues os 
dogmas do governo representativo? Pois os homens que 
fazem opposição ao governo, que censuram suas idéas, 
que mostram os inconvenientes que essas idéas têm em 
sua applicação practica; esses homens que conquistaram 
o poder em virtude das vantagens ou preferencia devida a 
suas opiniões, não têm a obrigação, Sr. presidente, de 
realizar os pensamentos ou as idéas que tiveram como 
opposicionistas, e ás quaes devem sua elevação? Então 



de tantas! Vós, não tendes a iniciativa de que o governo 
não póde prescindir; vós acceitais todas as medidas que o 
parlamento offerece; entretanto não tendes coragem nem 
para modifical-as. E assentais que a Inglaterra está em 
condições de soffrer um governo similhante? Retirai-vos 
dessa cadeira, deixai-a para um Pitt, ou um Peel que saiba 
comprehender o seu dever!» Ora, senhores, em egualdade 
de circumstancias, não vale bem a pena citar-se ao menos 
o facto que deixo apontado? 

O SR. D. MANUEL: – Quem será aqui o Sr. Pitt ou 
o Sr. Peel? Ora, é boa! 

O SR. CANDIDO BORGES: – Será V. Ex. 
Mas, Sr. presidente, o Sr. ministro da fazenda, a 

quem muito respeito e estimo, com quem quizera não me 
achar em divergencia, porque sinto profundamente... 

O SR. D. MANUEL: – De coração?! 

qual é a razão... 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu tenho e 

sustento as minhas idéas. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Mas V. Ex. negou 

hontem este principio, isto é, oppoz-se á proposição 
emittida pelo nobre senador por Minas o Sr. visconde de 
Abaeté, quando S. Ex. disse que a opposição tinha o dever 
de sustentar no poder, tanto quanto fôsse possivel, as 
idéas apresentadas na tribuna. 

O SR. D. MANUEL: – Ainda bem! – tanto quanto 
fôsse possivel. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Mas, Sr. presidente, 
o honrado Sr. ministro da fazenda creio que não concorda 
com esta doutrina, e nem póde concordar, porque S. Ex., 
perdôe-me que lhe diga, como actual ministro da fazenda é 
realmente a negação viva do 
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deputado e senador até maio do anno passado! Lembra-se 
o Sr. ministro da fazenda como em 1852 arguia o então 
ministro da fazenda, o Sr. visconde do Itaborahy, quando 
este lhe dizia, – senhores, o paiz vai bem, o paiz prospéra, 
porque a nossa renda cresce – lembra-se o Sr. ministro da 
fazenda, qual foi a resposta que deu então ao nobre 
visconde? Que merecimento tem esse augmento de renda, 
o que vale isso, si esse facto só poderia ser meritorio si 
demonstrasseis que era elle acompanhado de uma 
diminuição de impostos? De modo que S. Ex. entendia 
então, note-se bem, que o crescimento da renda só pode 
ser uma obra meritoria do governo, que o realiza e 
demonstra, quando coincidir com uma reducção na 
imposição. 

Lembro-me até que então argumentava o Sr. 
ministro com o que dizia que se passava na Inglaterra; 
dizia S. Ex.: – Senhores, de 1842 a 1852 a Inglaterra 
diminuiu 10 milhões sterlinos em seus impostos de 
importação; de 1842 a 52 a Inglaterra diminuiu tambem 
nos direitos do excise 1 milhão e 500 mil libras; e apezar 
disso a renda floresceu. Veremos em tempo opportuno o 
valor desta demonstração; mas o que é certo é que, 
segundo a opinião escripta de S. Ex., a reducção dos 
impostos produz augmento na renda!... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
verdade. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Permitta-me agora o 
nobre ministro da fazenda que lhe pergunte, si o governo, 
annunciando o augmento da renda publica, annuncia 
sómente um facto meritorio, quando esse augmento 
coincide com a diminuição de impostos; que motivos de 
orgulho poderia ter o nobre ministro annunciando um saldo 
de 20 mil contos, e provando que era elle devido ás suas 
medidas financeiras? Si é verdade que a renda cresce, 
quando se diminuem os impostos, qual a razão, senhores, 
porque quando ainda hontem, pedindo-se a abolição de 
um imposto miseravel que pesa sobre a classe militar, S. 
Ex. entendeu que não devia ser elle abolido, que devia 
continuar? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Chamou cercear as rendas do Estado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Si o ministro da 
fazenda de 1858 quer ser coherente com o deputado da 
opposição de 1852, porque, em logar de nos vir propôr 

hoje os impostos outr’ora combatidos devem continuar, ao 
mesmo tempo que se vem dizer ao corpo legislativo, e ao 
paiz que morre de fome, temos 20 mil contos de saldos, 
mas não se toque nos impostos! 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador está fóra 
do objecto que se discute. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Reconheço que V. 
Ex. tem razão; mas fui provocado a justificar uma 
proposição que avancei, e que não fui apaixonado quando 
disse que o ministerio não tinha a força necessaria para 
dirigir os negocios publicos, porque era incoherente em 
sua idéas, não tinha principios claros e definidos. 

Senhores, eu vou resumir o que poderia ainda 
dizer; não quero muito de proposito prolongar esta 
discussão, porque desejo que quanto antes o Sr. ministro 
da justiça obtenha o triumpho de fazer passar a sua 
reforma judiciaria. 

Senhores, tenho sido arguido de não ter justificado 
todos os fundamentos do meu requerimento, quando eu 
mesmo declarei que o não fazia por economia de tempo. 
Estou ainda no mesmo proposito, entretanto direi em duas 
palavras as razões que tive. Diz-se quasi geralmente que o 
contracto feito para a conducção do material e pessoal do 
exercito para Matto-Grosso é oneroso no ultimo ponto aos 
cofres publicos; que é cousa incrivel. Eu, que não creio 
que um ministro tão prudente e circumspecto como é o da 
guerra fizesse um contracto similhante, desejo que elle 
venha ao senado; para que se discuta, para que o paiz 
saiba que não é verdade o que se diz. 

Em relação á fazenda, tenho hoje algum embaraço 
para justificar a parte do requerimento que se refere á nova 
casa da moeda; porque o Sr. ministro da fazenda, como eu 
já disse, o que affirma hoje, nega amanhan. Como me hei 
de haver? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Essa é boa! 
O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. quer a prova? 

O senado acabou de ouvir que o contracto para a casa da 
moeda não está assignado. V. Ex. quer ouvir o que diz o 
seu proprio relatorio apresentado ao corpo legislativo? 
(Lê.) 

«A necessidade, que ha muito se fazia sentir, de 
um edificio idoneo para este estabelecimento (casa da 
moeda), tão impropriamente collocado no pavimento terreo 
do thesouro, que está sempre em risco de ser incendiado, 



uma reducção de impostos, ao contrario quer que continue 
o dos 2% dos direitos de exportação do café, apezar de 
haver o deputado de 1852... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não tenho a 
escolha das reducções? 

O SR. CANDIDO BORGES: – ...sustentado 
aquellas idéas, e tel-as tomado como base de accusação 
para o ministro daquella época? E note-se bem, senhores, 
que esse muito digno ministro, sem augmentar a 
imposição, propunha e realizou a abolição dos direitos de 
ancoragem da nossa navegação de cabotagem; reduziu a 
1/3 os da navegação de longo curso, e 2% nos de 
exportação do café! Ainda assim achava o deputado 
opposicionista de então que esse ministerio nada fazia de 
meritorio! 

Naquella época, senhores, o nobre ministro actual 
queria a reducção de 2% na exportação do café, do 
assucar, do arroz e do cacáu; isto é, quando, segundo a 
sua affirmativa, não haviam 20 mil contos de saldos; hoje, 
Sr. presidente, essas reducções não acham para 
sustental-as a voz do nobre ministro da fazenda; 

foi finalmente attendida com o contracto celebrado pelo 
thesouro para a realização desta grande obra.» 

Pois, si o contracto está realizado pelo thesouro, e 
o nobre ministro o diz no seu relatorio, como, quando eu 
peço cópia desse contracto, affirma perante o senado que 
não se fez esse contracto? Quem fallará a verdade, 
senhores, será o Sr. ministro que acaba de fallar ou o 
ministro que escreveu e assignou o relatorio que tenho 
entre mãos? 

O SR. MIRANDA: – Está celebrado, mas ainda não 
está assignado. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Tinham-se 
acceito as condições; está tudo preparado, mas ainda não 
está assignado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Pois bem; segue-se 
então que o relatorio não está exacto; e que a verdade 
está nas palavras que o Sr. ministro hoje proferiu. Mas 
então note o senado que toda essa grande urgencia do 
estabelecimento tem dado em resultado 
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aquillo que o governo faz sempre, isto é, tem urgencia de 
tudo, e não faz cousa alguma. Ou ha urgencia ou não ha; 
si ha a urgencia de que falla o nobre ministro, devia elle 
estar ha muito tempo assignado, como o relatorio affirma 
que está. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Sem prestar as 
fianças, sem nada? 

O SR. CANDIDO BORGES: – Si não o está, onde 
persiste então essa necessidade urgente a que o nobre 
ministro não teve ainda tempo de acudir? Taes cousas são 
incomprehensiveis, Sr. presidente! 

A outra parte do meu requerimento é acerca de 
uma quantia paga para indemnizar, disse o nobre ministro, 
um negociante que tinha tido prejuizos ou não sei o que 
sobre negocios de carne verde. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não é do tempo 
do meu ministerio. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu logo vi que V. Ex. 
não estava informado do negocio. O que se diz, Sr. 
presidente, é que um individuo pediu ou requisitou o 
pagamento de 27:000$, que dizia haver perdido em uma 
negociação de carnes verdes, em que foi mettido por 
intermedio do governo, ou porque o governo o mandou, ou 
cousa similhante; diz-se que esse individuo não apresenta 
titulo nenhum da divida, que não provou a divida por 
nenhum modo; diz-se mesmo que nunca pôde obter o 
pagamento dessa quantia do ministerio passado, e até um 
certo tempo deste; mas que ultimamente o seu direito foi 
crescendo, tornou-se evidente, e mandou-se então pagar. 
Ora, eu não creio que o governo possa por similhante 
modo dispôr do dinheiro publico, não sei que gráo de 
verdade ha em tudo isto; mas em todo o caso creio que 
taes ditos devem ser explicados, afim de que dasappareça 
qualquer impressão menos justa, menos fundada; sim, 
explique-se tudo, e demos mais uma prova que muito 
zelamos os dinheiros publicos, e isto tanto mais quanto 
temos necessidade da mais severa economia, e sobretudo 
de muita moralidade. 

(O Sr. ministro da fazenda dá um aparte.) 
Não duvidei e nem duvido disso, a respeito do 

nobre ministro e de seus collegas; assim, não o accusei. 
Eu que entendo que ha grande conveniencia no 
conhecimento da verdade, eu que não desejo que 
continuem a circular como reaes os factos de que fiz 

em discussão, então eu me comprometto a desenvolver as 
proposições que avancei hontem e hoje, o que, repito, não 
fiz, nem faço agora para não demorar a discussão da 
reforma judiciaria. 

O SR. PRESIDENTE: – Parece que o Sr. D. Manuel 
tinha pedido a palavra. 

(O Sr. D. Manuel levanta-se.) 
O SR. CANDIDO BORGES: – Ceda, deixe passar o 

requerimento. 
O SR. MIRANDA: – E’ melhor, fallará depois. 
O SR. D. MANUEL: – Foi tambem algum contracto 

que foi celebrado e ainda não está assignado? 
O SR. MIRANDA: – Então póde discutir, ainda não 

está assignado. 
O SR. D. MANUEL: – Eu estou á espera da fiança. 
O SR. MIRANDA: – Então espere, não falle. 
O SR. D. MANUEL: – Si não mostrasse tanto 

empenho, não fallava; mas como mostra... Eu não estou 
disposto a transigir muito com os senhores da opposição. 

Sr. presidente, si o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro se tivesse limitado hontem a mandar á mesa o 
requerimento que se discute, não podia haver duvida que 
nem havia discussão, nem ninguem lhe negava o seu voto. 
E’ um direito dos representantes da nação pedirem as 
informações que quizerem para poderem apreciar os actos 
da administração. Para que o nobre senador fez aquelle 
preambulo? Não foi de proposito para excitar a discussão? 
Pois o nobre senador quer dizer cousas tão fortes a 
respeito do ministerio e a respeito da maioria e não quer 
que os ministros, que seus amigos levantem a luva e se 
empenhem na discussão? E’ uma exigencia na verdade 
pouco justa, digo mais, pouco generosa. Fazer-se, 
senhores, aos ministros as mais fortes accusações, dizer-
se-lhes em frente – sois indignos do posto que occupais, – 
e não se permittir que uma voz se levante para mostrar a 
injustiça destas exprobrações! E’ muito exigir da maioria, 
senhores. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – A nossa paciencia tem 

limites. Nós declaramos (e estou persuadido que fallo por 
todos os meus amigos), declaramos que não estamos 
dispostos a ouvir estas exprobrações contra ministros a 
quem prestamos o nosso franco e leal apoio. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu nunca chamei a 



menção, sobretudo commentados de modo que podem 
marear a moralidade do governo do meu paiz, não tive por 
fim, note-se bem, atacar a probidade de nenhum dos 
nobres ministros. Mas declaro, para que ninguem tenha a 
coragem de emprestar-me intenções, que o que eu desejo 
é que venham ao senado as informações que pedi, afim de 
que desappareçam essas imputações que reputo e desejo 
que sejam infundadas. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. ha de 
pedir informações de quanta calumnia ouvir? 

O SR. CANDIDO BORGES: – Não, senhor; mas, 
quando ellas forem tecidas ou arranjadas de modo que 
qualquer concepção facil as possa acreditar, pedil-as hei, 
porque entendo de meu dever zelar a reputação do 
governo do meu paiz. 

Sr. presidente, eu limito-me ás poucas palavras que 
tenho pronunciado, demonstrando assim mais uma vez ao 
senado que não é a opposição que quer gastar o tempo 
inutilmente. Discuta-se a reforma judiciaria; e, quando 

vierem as informações e entrarem 

nenhum de corruptor nem corrompido. 
O SR. D. MANUEL: – Eu disse, sim, e provei. 
VOZES: – Nunca foram; não apoiado; não provou. 
O SR. D. MANUEL: – Não me importo com esse 

não apoiado. 
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. senador não póde 

taxar um ministerio de corruptor; póde discutir os seus 
actos, censural-o; mas nunca injurial-o e insultal-o. 

O SR. D. MANUEL: – Usei de expressões de que 
se serviram grandes oradores em outros paizes, e provei 
que ellas eram bem empregadas. Mas os nobres 
senadores estão no seu direito... 

O SR. MARQUEZ DE MONT’ALEGRE: – Provou 
tambem que V. Ex. é um louco furioso. 

O SR. D. MANUEL: – O que diz? 

 



Sessão de 6 de Julho                                                                             35 
 
O SR. MARQUEZ DE MONT’ALEGRE: – Que V. 

Ex. é um louco furioso. 
O SR. D. MANUEL: – O Sr. senador por Sergipe é 

muito insolente e atrevido. 
O SR. PRESIDENTE (com força): – Á ordem, Sr. 

senador. 
(Vivas reclamações e cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. D. MANUEL: – Pois V. Ex, Sr. presidente, 

ouve chamar-me louco furioso, e nada diz, e repellindo eu 
essa insolencia, esse atrevimento, chama-me á ordem! 

O SR. PRESIDENTE: – Declaro solemnemente que 
não ouvi taes palavras; percebi apenas que se déra um 
aparte. Si as tivesse ouvido, teria immediatamente 
chamado á ordem o Sr. marquez, do mesmo modo por que 
o fiz ao Sr. senador. 

O SR. D. MANUEL: – Acceito a declaração. 
Como se tem a insolencia de chamar louco furioso 

a um homem estudioso, probo, honesto, que sabe honrar 
as posições elevadas que occupa no seu paiz, e que tem a 
convicção de que nelle goza de uma justa e bem merecida 
consideração? V. Ex. de certo não ouviu as expressões 
que me foram dirigidas. 

O SR. PRESIDENTE: – Novamente declaro que 
não as ouvi. 

O SR. D. MANUEL: – Eu não aturo desaforos de 
ninguem, e muito menos desse... 

(O Sr. ministro da fazenda que se achava junto do 
orador dirige-lhe algumas palavras.) 

Mas, Sr. presidente, dizia eu que não estava 
disposto a ouvir silenciosamente injustas exprobrações 
lançadas a homens a quem presto o meu franco e leal 
apoio. E neste caso, senhores, o nosso silencio não seria 
mais do que a approvação tacita dessas exprobrações; 
com o nosso silencio nós confirmariamos essas injustas e 
gravissimas accusações, e o paiz diria com razão: Pois o 
ministerio tem tantos amigos, uma maioria que o sustenta, 
e não se levanta uma voz para responder a taes 
accusações? Porque deixais o ministerio só e não o 
acompanhais, quando da opposição se erguem tantas 
vozes para o accusar? Em que paiz do mundo, onde ha a 
fórma do governo que nos rege, os ministros ficaram sós 
nas accusações que lhes fazem as opposições, mesmo 
quando os ministros sejam homens habeis, oradores 
distinctos, consummados estadistas? Não, senhores, em 

Senhores, eu disse hontem e repito hoje, a 
linguagem do nobre senador não é nova; eu fui tão franco 
que disse: tambem usei della quando fiz opposição, e usei 
della segundo os exemplos dos oradores de outros 
parlamentos; e para dar ao nobre senador um exemplo do 
que acabo de dizer, e para responder ao nobre senador 
por Goyaz, que exigiu que eu provasse um aparte que 
tinha dado, pedirei ao senado que se recorde das 
expressões que muitas vezes foram proferidas contra o 
marechal Soult, quando foi ministro, e presidente do 
concelho. Quantas vezes se lhe disse: não sois orador 
nem estadista, e por isso não podeis occupar o alto posto 
em que vos achais. 

Entretanto ninguem deixava de reconhecer que o 
marechal Soult era um dos primeiros generaes do seu 
tempo, uma gloria da França. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas nunca nenhum 
ministro lá disse isso ao seu antecessor. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Nem 
mesmo no parlamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é 
inconveniente sustentar-se. 

O SR. D. MANUEL: – Eu não ouvi bem; pensei que 
não tinha limitado tanto a sua asserção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor, da 
opposição poucos ministros têm ouvido isso. 

O SR. D. MANUEL: – Está muito esquecido. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O successor, não. 
O SR. D. MANUEL: – Não posso negar nem 

affirmar a proposição do nobre senador, porque depende 
isso de exames a que é de mister proceder, compulsando 
os factos da historia parlamentar do nosso paiz e dos 
paizes estrangeiros. V. Ex. me permitta, Sr. presidente, 
para corroborar mais a minha proposição, que refira o 
seguinte facto: lord Wellington é nomeado chefe do 
gabinete inglez; apresenta-se porém na camara alta e diz: 
«O rei nomeou-me chefe do gabinete; o gabinete está 
organisado; eu acceitei este cargo unicamente pelo alto 
respeito que consagro á corôa; mas sou o primeiro a 
reconhecer que não tenho capacidade para elle.» E, 
depois de expôr o seu programma, um dos membros mais 
distinctos daquella camara disse estas palavras, pouco 
mais ou menos: «A unica verdade que no laconico 
discurso do nobre lord apparece, é a seguinte: Eu não sou 



todos os paizes é practica que a maioria defenda os 
homens a quem presta seu apoio, justifique perante o paiz 
esse apoio, não consinta que accusações tão violentas 
appareçam, sem que tenham immediata resposta. 

Desde que o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
offereceu o seu requerimento, e fundamentou, não com 
razões deduzidas da materia do mesmo requerimento, 
mas com factos geraes, com accusações vagas, desde 
que fez um preambulo de fogo, como o qualificou o nobre 
ministro da fazenda; tinhamos necessidade de prescrutar 
os motivos que obrigaram o nobre senador a assim se 
exprimir, e a não contentar-se com offerecer o seu 
requerimento; tinhamos necessidade de mostrar que ainda 
continuamos a dar o nosso franco apoio ao ministerio, 
porque não nos convencemos da veracidade das 
proposições contidas no preambulo. 

capaz para o alto posto para que me nomearam.» Note-se 
que isto foi dito na camara alta e a um dos primeiros, si 
não o primeiro general da Europa; note-se mais que era 
dito a um homem que, segundo a opinião de um escriptor, 
fallava com facilidade, mas sem eloquencia. 

Ora, Sr. presidente, o que disse hontem o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro e o que repetiu hoje? O 
governo não quer discussões, nada tem feito. Pois esta 
proposição é verdadeira? Pois, senhores, um ministerio 
que está discutindo todos os dias, sobre todas as materias, 
em ambas as camaras; um ministerio que, depois de uma 
longuissima discussão de 17 dias nesta casa, vai para a 
camara dos deputados e ahi se empenha no debate, sobre 
o mesmo objecto; esse ministerio que responde 
promptamente aqui e alli; esse ministerio não quer 
discussão, vive do silencio? Oh! senhores, isto é uma 
banalidade inexacta; porque o paiz está lendo os discursos 
de todos os ministros 
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da corôa, sem excepção de um só, cujos talentos e 
instrucção não podem ser contestados. 

E’ assim, que vós quereis fazer opposição, é 
negando a verdade reconhecida por tal? 

O ministerio actual nada tem feito nem quer fazer; 
quer viver do silencio, disse o nobre senador. Eu acabo de 
demonstrar que não é isto exacto. Nada tem feito! O que 
ha de fazer o ministerio, si vós estais dispostos a paralysar 
todas as medidas que elle deseja em beneficio do paiz? O 
que ha de fazer o ministerio, si uma opposição acintosa e 
systematica gasta o tempo com requerimentos e mais 
requerimentos, depois de uma prolongada discussão, 
quando se tractou dos saques, e da resposta á falla do 
throno? 

Não quer o ministerio trabalhar! O Sr. ministro da 
justiça apresentou um projecto importante, pediu o 
concurso das commissões respectivas, e ellas não Ih’o 
deram, como se vê de um papel, a que se deu o nome de 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Perdôe-me o nobre 
senador; está tractando de um objecto alheio á discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Estou respondendo ao que se 
disse na casa. 

O ministerio nada tem feito! Pois quereis que elIe 
apresentasse de repente projectos sobre projectos? Para 
que, senhores? para não se discutirem? Hoje mesmo o 
nobre ministro da fazenda não apresentou um projecto, a 
que já se chamou projecto de cobre? Estou que o nobre 
senador gostaria mais que fosse de ouro... E não ha ainda 
outros trabalhos que se vão apresentar, para o que se 
espera sómente que acabem estas discussões calorosas, 
que tem havido tanto nesta casa como na outra? 

Sr. presidente, não se diga que o ministerio não 
quer discussão, que só o silencio o póde conservar. 

UMA VOZ: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Ora esse apoiado é 

infundado, porque acabo de provar que não ha tal silencio; 
pelo contrario, ha muita e muita discussão. 

Disse-se: «O ministerio não vive, não tem maioria 
sinão vacillante, vai a reboque, espreita o que ella quer e 
manda, para cumprir fielmente os seus preceitos.» 

Senhores, – ministerio conduzido a reboque pela 
maioria – é outra banalidade das opposições. E bem vejo 
que o nobre senador pelo Rio de Janeiro está muito em dia 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – ...quando afagou o nobre 

senador, quando o chamou para as suas fileiras, e disse-
lhe «Venha ganhar suas esporas e capacete, venha 
habilitar-se para o gráo de cavalleiro;» porque, senhores, 
por ora o nobre senador está merecendo, por ora é simples 
chibato, não é ainda cavalleiro. Tenha coragem o nobre 
senador para sahir á frente muitas vezes occupando 
postos perigosos, até que se mostre completamente 
habilitado para obter a honra á que aspira. 

E’ portanto, senhores, outra banalidade, como 
disse; mas ainda inexacta: porque, muito embora o nobre 
senador se servisse de certos logares communs, palavrões 
da opposição, eu quizera que o fizesse com exactidão. 
Combatei os ministros, analysai seus actos; mas não 
affirmeis em pleno parlamento que elles vivem do silencio. 

O ministerio vai a reboque da maioria! Quaes são, 
Sr. presidente, os membros da maioria que pretendem 
levar o ministerio a reboque? Quaes são os membros da 
maioria, a cuja vontade se curvam os ministros? Quem são 
os membros vacillantes? São meras declamações, desde 
que se não apresentam factos. O chefe da opposição disse 
em tom dogmatico: «O ministerio não tem maioria, sinão 
com os votos dos ministros.» Em uma votação 
importantissima, o senado exprimiu os seus sentimentos 
de adhesão á politica do ministerio por 24 votos contra 14. 
Depois dessa votação, em que se mostrou vacillação da 
parte da maioria? 

E’ ainda uma banalidade declamatoria que se acha 
no celebre preambulo. 

O ministerio deixa morrer de fome o paiz! Senhores, 
que asserção tão infundada! Quem é que no paiz morre de 
fome? Pergunto aos nobres senadores que representam 
as differentes provincias. Qual é a provincia do Imperio 
cujos habitantes morrem de fome? Eu sei, sabe o senado 
todo, sabe o paiz que tem havido carestia em algumas 
provincias; o que tem acontecido, em muitos outros paizes: 
é um mal que não é especial ao Brasil, mas accommetteu 
muitas outras partes do mundo em maior ou menor escala; 
foi um mal que, para suavisal-o ao menos, a caridade 
publica teve grandissima parte com essas immensas 
subscripções de que os jornaes estrangeiros nos dão 
noticia. 

Pois bem, senhores, é o que acontece e têm 



com a tactica das opposições; creio que abandonou o 
estudo da sciencia a que por tantos annos se dedicou, e 
hoje é só politico, e procura lêr o que se diz nos outros 
parlamentos, principalmente por parte da opposição. 
Parece emfim que a sua leitura é a dos livros que trazem 
os discursos dos oradores de Inglaterra e de França. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Estão á venda muitos 
exemplares; tambem podiam chegar para nós. 

O SR. D. MANUEL: – E, si não houvesse aqui á 
venda, o nobre senador podia mandar buscar á Europa, 
donde lhe chegariam mais baratos. Faz muito bem, é uma 
leitura agradavel; e de certo que com tão bons modelos, 
com a propensão que mostra para a vida parlamentar, com 
os talentos que possue, estou persuadido que o nobre 
senador em poucos annos será um dos ornamentos do 
nosso parlamento. 

Foi sem duvida alguma uma bella acquisição que a 
opposição fez... 

acontecido no Brasil. Em uma quadra calamitosa para o 
Imperio, quadra que Deus ha de permittir que não volte, 
nós todos que aqui estamos assentados fomos 
testimunhas da caridade que desenvolveu este bom povo 
em soccorro dos desgraçados. Felizmente, senhores, esta 
virtude não foi practicada só na capital do Imperio, achou 
imitadores em todas as provincias onde a calamidade 
penetrou. Hoje, Sr. presidente, as noticias que nos vão 
chegando, principalmente das provincias do Norte, nos 
dizem que a carestia tem alli diminuido; a abastança de 
generos já começa a apparecer; e permitta Deus que 
cesse o mal que nos tem flagellado. 

Existe, em verdade, uma causa que é necessario, 
sinão remover promptamente, porque não é possivel, ao 
menos procurar attenuar lhe os effeitos; fallo da falta de 
braços, de que em occasião opportuna me occuparei. O 
certo é que o governo procura por todos os meios minorar 
os males que as provincias têm soffrido. Têm sido 
enviados recursos, e para ellas o thesouro tem gasto 
sommas consideraveis em beneficio da classe menos 
abastada. Como portanto se vem 

 



Sessão de 6 de Julho                                                                             37 
 

dizer que o governo deixa o Brasil morrer de fome? 
Quaes foram as provas que se adduziram? Nenhuma. 
Nem eu sei que tenha havido mortandade em parte 
nenhuma do Imperio por causa da escassez dos generos 
alimenticios. 

Esta questão é grave, gravissima; não se póde 
improvisar, não se póde entrar nella com espirito de 
partido; a maioria e minoria devem estudar seriamente 
este objecto, e offerecer o fructo de suas locubrações, 
satisfazendo assim á recommendação que fez o throno na 
falla lida a 3 de maio. 

Por occasião de uma expressão proferida na 
camara dos Srs. deputados relativamente á opposição, 
exclamou-se nesta casa: «A opposição não quer subir a 
todo o custo; a opposição quer esclarecer o governo e o 
paiz.» Já ha opposição! Não sei si está presente o Sr. 
Souza Ramos... 

O SR. SOUZA RAMOS: – Estou presente. 
O SR. D. MANUEL: – Não o vejo; de longe não 

distinguo sinão vultos. Desejo que o nobre senador tome 
nota dessa declaração, pois que nos affirmou com o 
accento da mais profunda convicção que nesta casa não 
havia opposição. Eu não repito sinão o que disse o 
honrado membro pelo Rio de Janeiro no seu preambulo 
de fogo. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Já tenho minhas 
tendencias para a opposição, avista do modo por que se 
está procedendo da parte do governo. 

O SR. D. MANUEL: – Ora bem! Haja ao menos 
posições definidas, como quer o illustre chefe da 
opposição... mas o nome é outro, não são 
opposicionistas, são dissidentes, formam uma nova 
seita... Ainda bem! já temos opposição, temos homens, 
não ha duvida, e preparados para tudo. 

Sr. presidente, que a opposição quer subir a todo o 
custo é fóra de questão; e me parece que em geral é isso 
caracteristico das opposições; não será de todos os 
opposicionistas, porque nem todos podem ter aspirações 
ao poder; mas parece-me que é caracteristico das 
opposições derrubarem os seus adversarios para 
galgarem as posições que estes occupam. Logo, pergunto 
eu, aonde está aqui o ataque? 

Estará nas palavras – a todo o custo? – isto é o 
mesmo que dizer se em um combate – queremos vencer 

querem a concordia vão exhumar o passado, para o 
lançar em rosto aos seus adversarios; e, si o fazem, dão 
direito á represalia. A historia contará, com a 
imparcialidade que a deve caracterisar, o que nós todos 
practicamos. Eu não fallo por mim, porque estou puro e 
tranquillo em minha consciencia. Não entrei em 
revoluções, não tive ainda em vista assumir o poder, ou 
vestir uma farda de ministro, ainda que salpicada com o 
sangue de meus compatriotas. 

Não temo portanto que me sejam applicadas as 
palavras proferidas pelo nobre senador, auctor do 
requerimento. De novo lhe peço e rogo que seja mais 
acautelado, e que nos não chame para um terreno em 
que muitos dos seu amigos podem ser objectos das 
diatribes que se encontram no preambulo de fogo. 

Mas, si nas palavras que ha pouco proferi, não se 
teve em vista uma insinuação, então é mais uma 
banalidade a que se soccorreu o nobre senador, como 
fundamento de um requerimento em que se pedem 
informações. 

Sr. presidente, e tempo de terminar o meu 
discurso. Eu não teria occupado a tribuna, si o nobre 
senador não tivesse feito um discurso tão virulento, como 
o que o senado ouviu hontem. Foi uma verdadeira 
provocação ao ministerio, e á maioria que o sustenta; e 
nem os Srs. ministros, nem os membros da maioria 
podiam guardar silencio, e limitar-se a um simples voto 
pró ou contra o requerimento. 

Eu hei de votar pelo requerimento, porque estou 
bem convencido que um ministerio honesto não teme 
prestar as informações que forem exigidas pelos 
representantes da nação, para poderem avaliar 
directamente os actos da administração. 

O que tambem peço ao nobre senador é que não 
continue com a tactica de requerimentos, que transtornam 
a ordem do dia, e tolhem a discussão de objectos de 
grande importancia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não se póde pedir 
esclarecimentos sem fazer requerimentos. 

O SR. D. MANUEL: – Peçam-se informações, mas 
sem preambulos, ardentes e provocadores. 

Si os nobres senadores si contentarem em mandar 
á mesa os seus requerimentos, elles passarão todos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O regimento 



a todo o custo. – O que é a opposição? é um aggregado 
de adversarios do ministerio. Vencer a todo o custo quer 
dizer – vencer á custa dos maiores sacrificios –; 
empregando-se todos os recursos, tacticas e estrategias; 
apparecendo o chefe constantemente para animar os 
seus soldados, promettendo galardoar os que se 
distinguirem, etc., etc. 

Mas, Sr. presidente, ha um trecho no discurso do 
nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro que me 
parece dever ser explicado (lê). 

Aqui ha insinuação! Seja franco o nobre senador; 
mas eu lhe peço com toda a instancia e como seu amigo 
que seja muito cauteloso na citação de factos historicos, 
principalmente de nosso paiz, e peço-lhe mais que não 
tome sobre si tão grande responsabilidade; 
responsabilise-se por si que não faz pouco, mas não se 
responsabilise por outros. 

Ora, o nobre senador, quando fallou assim, não 
tinha receio de que houvesse quem, compulsando as 
paginas da historia patria, encontrasse factos practicados 
por alguns dos seus amigos de hoje, similhantes ao que 
se menciona no tal preambulo? Mas, para que continuar? 
Os homens que de coração 

manda fundamentar os requerimentos. 
O SR. D. MANUEL: – O regimento não manda tal. 
UMA VOZ: – Nem o regimento falla em 

requerimentos. 
O SR. D. MANUEL: – O nobre senador está ainda 

pouco practico nas disposições do regimento. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A bôa razão pede 

que se fundamente. 
O SR. D. MANUEL: – O caso é que o requerimento 

de que se tracta não foi fundamentado pelo seu auctor, 
portanto o nobre senador está fazendo uma censura ao 
Sr. Candido Borges; porque seguramente ninguem dirá 
que no tal preambulo se acha um só fundamento do 
requerimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem censurou? 
O SR. D. MANUEL: – O nobre senador diz que a 

boa razão exige que se fundamentem os requerimentos, o 
honrado membro pelo Rio de Janeiro não 
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fundamentou e de que estamos tractando; logo, V. Ex. fez 
uma censura. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fundamentou. 
O SR. D. MANUEL: – Com o tal preambulo? S. Ex. 

está zombando. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. visconde de 

Itaborahy fundamentou o seu requerimento. 
O SR. D. MANUEL: – Pois está em discussão o 

requerimento do Sr. visconde de Itaborahy? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. Candido 

Borges tambem fundamentou o seu. 
O SR. D. MANUEL: – V. Ex. estava dormindo, 

agora é que acorda. Parece que gastou quasi toda a noite 
a fazer algumas razões importantes. 

Sr. presidente, voto pelo requerimento. 
O SR. MIRANDA: – E lá se vai a reforma judiciaria. 
O SR. D. MANUEL: – Os taes requerimentos têm 

por fim adiar a discussão do projecto do Sr. ministro da 
justiça. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Depois dizem 
que somos nós. 

O SR. D. MANUEL: – Amanhan talvez apresentem 
outro requerimento. 

O SR. MIRANDA: – Sobre o Uruguay. 
O SR. D. MANUEL: – Só? 
O SR. MIRANDA: – E tambem sobre o Paraguay, 

porque não? 
O SR. D. MANUEL: – Ora venha mais isso para 

honra e gloria da opposição. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha 

entre nós, Sr. presidente, uma necessidade que eu 
desejaria vêr satisfeita, porque julgo-a de grande 
necessidade. Assim como ha presentemente estes 
annaes parlamentares, que presumo serem de grande 
utilidade, não poderá haver tambem uma publicação 
identica sobre nossos trabalhos passados, uma historia 
do nosso parlamento mais ao alcance de todos que a 
quizessem consultar, afim de melhor orientarem se para 
os nossos trabalhos presentes? 

Eu recordo-me, Sr. presidente, de que se 
passaram muitos annos sem que ninguem no senado 
ousasse fazer um requerimento; si o ousava, a soberana 
maioria rejeitava-o. Não sei si os nobres senadores se 
recordam disso. Pena tenho eu de que não tenhamos os 

que têm deveres a cumprir, que têm o expediente 
ordinario a desempenhar, atropellados com serviços 
extraordinarios, com exigencias fóra do commum, deixam 
de cumprir as suas obrigações. 

Estou persuadido de que a maior parte das 
informações pedidas estão no relatorio, mas não posso 
affirmar isso. Dizem que os fidalgos gostam de aprender 
de orelha, não gostam de ler; ora, creio que as tendencias 
que temos para a fidalguia faz com que não queiramos ler 
o relatorio. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
natural que seja assim. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Oxalá 
que o fôra, porque tenho muitas tendencias para a 
aristocracia; confesso o meu peccado. 

O SR. D. MANUEL: – Mas é aristocrata que lê. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Todavia, quando eu posso aprender de orelha não vou 
ler. 

O SR. D. MANUEL: – Mas não exige que os outros 
leiam. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Oh! isto 
não é aristocracia, porque um dos principios que 
constituem a nobreza é o cumprimento do dever de cada 
um, e quem não cumpre com os seus deveres, não póde 
ter pretenções de nobreza. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado, esta é que é a 
verdade. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os 
requerimentos havidos nesta casa, e o requerimento 
actualmente em discussão, Sr. presidente, para que 
serão? Eu li este requerimento. Que informações são 
estas? Porque, quando se apresentou este requerimento, 
se fez ao ministerio uma censura acre, e permitta-se-me 
dizer provocadora? 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Para 

que? desde que os Srs. ministros adoptam todos e 
quaesquer requerimentos pedindo informações, bastava 
mandar este á mesa sem mais discussão; porque, ao 
passo que estamos aqui perdendo tempo, supponho que 
temos materias interessantes e urgentes, e mesmo na 
ordem do dia está dada uma materia, a respeito da qual 
espero muito da opposição, ou ao menos daquelles 



annaes parlamentares dos tempos passados. Os 
requerimentos eram rejeitados, e os senadores, quando 
os queriam justificar, eram chamados á ordem, e 
obrigados a restringir-se á matéria sobre que queriam 
fallar. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
essa 2ª parte que serve. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas 
isso mudou; eu não sei si as maiorias ou si os Srs. 
ministros foram os que fizeram esta mudança; hoje o que 
ouço é os ministros dizerem que estão promptos a dar 
todas as informações: o que não sei si é muito compativel 
com a marcha dos negocios publicos. 

Eu não digo que os Srs. ministros se neguem a dar 
informações; mas, senhores, ha informações taes, ha ás 
vezes uma importunação tal em os pedir que paralysão o 
andamento do serviço publico. Os empregados 

senhores que se declaram contra o governo; porque, Sr. 
presidente, este projecto que está na ordem do dia 
contém uma idéa que eu supponho que passará, porque 
eu vi alguns nobres membros da opposição fazerem a 
declaração ou a confissão de que estavam dispostos a 
reformar a legislação judiciaria, separando a policia da 
justiça. Quando mais não seja, espero isso como uma 
esmola, que agradecerei. 

O SR. D. MANUEL: – Está no projecto. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E eu 

esperava a concurrencia destes nobres senadores com o 
governo, para que se faça alguma cousa neste sentido; e 
nesta occasião esperava também que os nobres 
senadores, que discrepam da administração, 
censurassem os erros della, combatessem-a: eu estou 
sempre disposto a acolher aquillo, quer achar melhor, 
quer venha deste, quer daquelle lado. 

Muitas outras cousas ha ainda a fazer, seja das 
que estão sobre a mesa e á discrição de V. Ex., seja de 
qualquer proposta que façam os nobres ministros, 
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seja de qualquer projecto apresentado por alguns dos 
honrados membros que discordam da administração; 
porque, Sr. presidente, eu já o disse, quaesquer que 
sejam as minhas disposições a favor da administração 
actual, quando eu achar justiça nos seus impugnadores, 
irei para elles; e, Sr. presidente, não é muito difficil que 
isto aconteça, porque sabe a casa que fui o primeiro este 
anno a quem a administração combateu. Idéas que eu 
reputo capitaes, que reputo de absoluta necessidade para 
o desenvolvimento da nossa riqueza, foram combatidas 
pela administração. 

O SR. CANDIDO BORGES: – E’ verdade. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Estudem os nobres senadores a minha vida, estudem as 
minhas opiniões, proponho-as, e verão si eu as rejeito. 

O SR. MIRANDA: – E’ porque V. Ex. é coherente. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu 

acho-me em posição tal que, para que as minhas opiniões 
possam prevalecer, só tenho a esperança de que isso me 
seja dado por esmola pelos governadores da terra, por 
essa pleiade que tem governado o meu paiz, e que tem 
sacrificado seu bem-ser e grandeza. 

«Dai-me alguma esmola que acceitarei;» usei 
desta mesma phrase, quando se apresentaram as 
incompatibilidades dos juizes de direitos nos circulos. Eu 
não a faço extensiva a todos os juizes? E’ compativel 
haver administração da justiça emquanto os juizes de 
meu paiz forem candidatos ao parlamento? emquanto 
forem homens politicos? Não é possivel, e esta foi sempre 
a minha opinião. Mas vós quizestes decretar as 
incompatibilidades dos juizes de direito nos circulos, e eu 
acceitei a esmola. Digo o mesmo agora que vós quereis 
extremar a policia da justiça. Mas eu aspirar ao governo 
em presença dos governadores da terra e das maiorias 
solidarias, compactas e decididas contra todos os 
interesses, não é isso possivel. 

Senhores, eu apoio a administração actual, mas 
alguem dirá que eu posso estar muito contente com ella? 
dou-lhe o meu apoio, comparativamente, antes do que á 
outra; esta dá mais esperanças; mas acaso cuida alguem 
que tenho alguma intelligencia com qualquer dos Srs. 
ministros? Sei eu o que elles querem? Sei eu quaes são 
suas vistas? Não sei de nada. 

O nobre ministro da fazenda apresentou hoje um 

Mas, senhores, apoiando os nobres ministros, eu 
não posso sympathisar com os principios que tenho 
ouvido acerca de uma maioria decidida. Estou 
persuadido, Sr. presidente, que no dia em que se 
extremar a maioria da minoria, a palavra conciliação não 
poderá entrar no programma da administração; estou 
persuadido que, quando ainda para o futuro possa haver 
isso no meu paiz, presentemente seria uma calamidade 
uma maioria decidida, sem que todavia eu deixe de 
reconhecer os graves inconvenientes desta vacillação. 
Ella tem grandes inconvenientes, eu os reconheço, mas 
estes inconvenientes são menores do que os de uma 
opinião extremada. Eu quero o concurso de todos, e no 
concurso de todos não póde haver uniformidade nem de 
um lado, nem de outro. 

E com isto o que quero mais? Note V. Ex., estas 
idéas não são novas em mim. Quaes são os corollarios? 
E’ que a corôa nunca se subordine a essas maiorias; julgo 
de alta importancia para o serviço do paiz e para o serviço 
da propria corôa que ella use da attribuição constitucional 
na plenitude das palavras constitucionaes; escolha 
livremente os seus ministros, e esta escolha livre é 
congenita, é irman da livre demissão, quando entender 
conveniente. Quando a corôa entender que os seus 
ministros não marcham segundo os interesses do paiz, 
quando pela serie dos actos que estão ao seu alcance, 
que vê todos os dias, quando pela desharmonia que 
porventura possa haver entre os proprios ministros, 
quando por quaesquer outros conflictos ella entenda em 
sua sabedoria que os ministros não devem continuar, não 
espere pelas maiorias. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a 
palavra. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
espere pelas maiorias, porque, Sr. presidente, note V. Ex., 
que eu, sendo inimigo das maiorias, ponho-lhe um 
trambolho que são as artificiaes. Maioria é cousa boa, e 
não ha governo capaz que esteja em desharmonia com a 
maioria; mas é essa maioria pacifica, essa maioria 
tranquilla que se organisa pela reflexão, pelo juizo acerca 
do complexo dos actos da administração. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não são as 
artificiaes... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não sei 



projecto; eu mal sonhava que elle o ia apresentar; e 
desde já declaro que sou da opinião do nobre ministro; 
mas não queria projecto de cobre nem de prata, queria-o 
de ouro, porque o ouro é a primeira necessidade do paiz. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O nobre 

ministro e o ministerio todo deve ter muita attenção sobre 
esta materia. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Esse projecto 

de ouro fica para o Sr. visconde de Itaborahy. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ 

necessario sabermos em que ficam os bancos que ahi 
temos, é necessario sabermos si a banca-rota é o estado 
normal do paiz. Si eu tivesse occasião, diria em particular 
o que estou dizendo agora, mas pelas minhas 
circumstancias não tenho occasião de communicar-me 
com nenhum dos nobres ministros sinão aqui na casa. 

si o nobre senador já sabe onde vou; olhe que isto é 
preambulo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Conheço ha 
muitos annos essa theoria de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Assim, 
todos os governos devem estar de accôrdo com a 
maioria, com a maioria sensata, com a maioria pensante, 
com a maioria moralisada. Não é preciso que seja o 
governo representativo; mas a constituição que nós 
juramos, estabeleceu, Sr. presidente, essa maioria 
sensata, não dependente só das camaras, quer 
absolutamente o concurso da corôa; o poder moderador é 
parte integrante, parte muito poderosa na formatura das 
maiorias: a maioria forma-se, domina, governa, depois de 
tres legislaturas coherentes, uniformes, constantes; assim 
é que nossa constituição estabeleceu a maioria; mas 
maioria que muda de um momento para outro, só porque 
um ou outro membro viu e tal, porque um ministro 
estabeleceu isto ou aquillo... não é maioria; isto é a maior 
anarchia. 
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Sr. presidente, vou dizer uma cousa que é minha 

opinião particular, não digo que ninguem me siga: si eu 
fôsse ministro da corôa, ia perante ella humildemente 
depositar minha pasta... 

O SR. MIRANDA: – Apoiado; o Sr. Nabuco acaba 
também de dar um apoiado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...e 
porque?... 

O SR. D. MANUEL: – Isto não fazia o Sr. Miranda, 
não cahia nessa. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
...Porque um dos membros desta casa, que ninguem 
ignora o accesso que tem junto á corôa, é o primeiro que 
vem aqui hostilisar os Srs. ministros: ouviram? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA E 
OUTROS SENHORES: – Como? Não ouvimos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Um dos 
membros desta casa, que todos nós conhecemos o 
accesso que tem junto á corôa, é o primeiro que vem aqui 
hostilisar os Srs. ministros. 

(Vivas reclamações.) 
O SR. CANDIDO BORGES: – Creio que essa 

circumstancia não me inhibe de exercer as funcções de 
senador do Imperio. (Apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, não sei si a discussão neste terreno é 
conveniente. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si eu 
estou fóra da ordem, V. Ex. faça o favor de advertir-me... 

(Cruzam-se diversos apartes.) 
...V. Ex. veja bem si estou fóra da ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Entendo que não; mas os 

Srs. senadores têm tanto direito como eu de chamar á 
ordem o orador. 

O SR. CANDIDO BORGES: – A corôa não impõe a 
sua vontade a ninguem. (Muitos apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
contesto a acção do nobre senador, não a censuro, mas 
digo que, si eu fôra ministro, entregava a pasta. Estou fóra 
da ordem? 

O SR. D. MANUEL: – Está na ordem e muito bem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que seria do 

governo parlamentar, si suas pastas dependessem de 
incidentes desta natureza? 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção, Sr. senador. 
O SR. D. MANUEL: – E um conselheiro de estado? 

Vá andando que vai muito bem. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE (Para o 

Sr. D. Manuel): – Si eu fôra ministro não quizera o apoio 
de V. Ex. (Risadas da opposição.) 

O SR. D. MANUEL: – Porque? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Porque 

ha defesas que são peiores que as accusações. 
(Apoiados da opposição.) 

Alci ora peto. Não são os votos do momento, não 
são as sympathias de hoje; tenho um dever a satisfazer, 
tenho aqui de servir ao meu paiz, e o cumprimento deste 
dever é que me impelle; estude-se... 

O SR. D. MANUEL: – Isto é o que se não faz. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não é 

só nos livros, nas physionomias, nas sensações, nas 
palavras, em tudo que nos cérca, veremos si aquillo que 
eu digo é ou não uma verdade eterna, e si os ministros 
não se acham devéras em circumstancias que os impillam 
a certos deveres... 

O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Não concordo. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Concorde ou não, não é a primeira vez que não concorda 
comigo, e nunca me fez saudade. (Riso.) 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – V. Ex. causou-
me muitas vezes saudades. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Pois 
sinto muito. 

O SR. D. MANUEL (para a opposição): – Não o 
apoiam agora? estão calados? apoiem tambem agora. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não ouvi. 
O SR. D. MANUEL: – Ora é boa! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os 

nobres senadores são tão interessados, como eu, no 
bem-ser do nosso paiz; reflictam bem a posição em que 
se acham, reflictam bem e vejam os perigos que nos 
ameaçam. As maiorias arranjadas pela maneira que nós 
vemos... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! 
pela maneira que nós vemos... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – .....as 
paixões excitadas, os interesses consultados, e não 
interesses nobres, permitta-me V. Ex... Senhores, si eu 



O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ah! a 
nossa infelicidade é querermos comparar-nos com paizes 
que não se parecem nada comnosco. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso não é 
admissivel. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Então 
nenhum gentilhomem da imperial camara poderia fazer 
opposição ao governo! (apoiados). 

O SR. D. MANUEL: – E um conselheiro de estado 
que tem outra importancia? 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E’ a mesma 
cousa. 

O SR. D. MANUEL: – Tem muito mais importancia. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não sei a razão 

por que o nobre senador pelo Rio de Janeiro não póde 
fazer opposição ao governo, e um gentil homem da 
camara pode. 

disser alguma cousa de inconveniente, chamem-me á 
ordem... e não interesses nobres, porque, Sr. presidente, 
eu vejo muitas vezes que o que menos nos importa é o 
bem-ser do nosso paiz... (Apoiados.) 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Parece que assim 
é. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estou 

persuadido que são ideias do momento, porque os 
corações não estão pervertidos... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – São as 
maiorias que nós temos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...mas 
constantemente somos arrastados, esquecemos os 
nossos deveres. 

Senhores, as minhas disposições em favor do 
governo 
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são as de um membro que podia saber o que o governo 
faz, podia entrar mesmo nos conselhos particulares acerca 
das suas medidas, acerca de seus projectos; mas não 
faço isso; examino o que o governo tem feito, e comparo 
com que os outros fizeram e digo: «Este dá mais 
esperanças do que os outros.» De esperanças é que 
estou vivendo. 

Uma das vantagens deste governo é ter contra si 
uma opposição forte; cuidam os nobres senadores que eu 
acho que elles prestam pouco serviço em fazer 
opposição? prestam um grande serviço. (Apoiados da 
opposição.) Sabem os nobres senadores porque eu quero 
mais que o ministerio se conserve? é porque, si o poder 
fôr para os nobres senadores, o silencio ha de reinar entre 
as columnas. 

O SR. DANTAS: – Não ha de reinar, ha muita 
gente; não ha de reinar, porque são muitos os 
pretendentes. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Pretendentes de que? Para que o nobre senador quer 
fallar nisso? quaes são as esperanças que nos restam? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nesse caso 
haveria opposição até de gente nobre... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ 
cruzar os braços e pedir aos nossos senhores que nos 
governem com compaixão. 

Digo isto, porque não approvo o direito de 
resistencia; digo, senhores, ao meu paiz: «Soffrei, esta 
pleiade ha de destacar-se.» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A doutrina da 
resistencia em casos extremos é do Sr. barão de Pindaré. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – A’s vezes. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 

resistindo, ha a esperança de que se nos venha dar 
alguma esmola algum dia; portanto, é peior resistir; na 
resistencia é que elles se tem apoiado. Mas, Sr. 
presidente, eu vou sahindo do meu proposito. 

VOZES: – Não, não! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu 

quero a conciliação, disse aqui um dos oradores que fallou 
muito na conciliação e nas suas medidas, provocando 
seus antagonistas; e eu quero hoje e sempre mostrar-lhe 
que os factos calamitosos que houveram foram mais 
provocados pelos... isto não... serviram sempre bem ao 

não vêm no relatorio, e quando discutirmos os orçamentos 
precisaremos delles. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os 
nobres senadores se recordam de que, quando se discutiu 
a resposta á falla do throno, eu fallei uma vez, e como? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Fallou 
contra os requerimentos nessa occasião. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Fallei 
uma vez e como fallei? como entendo que se deve fallar 
na resposta á falla do throno, que é tocando as especies 
por alto. Pois cuida o nobre senador que fujo de entrar na 
questão de finanças? cuidam que eu não tenho desejo de 
mostrar o mea culpa? do que fallei na discussão da 
resposta á falla do throno? cuidam que não tenho desejo 
de mostrar quaes são os verdadeiros réos dos males que 
pesam sobre o nosso paiz? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ha 
vinte mil contos de saldos... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é necessario 
saber quaes são os réos, queremos conciliação. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Tractando a questão perfunctoriamente nessa occasião, e 
podendo fallar outra vez, não quiz fallar, e por isso não 
posso saber a razão por que o ministerio insiste em levar 
tanto tempo na discussão da resposta á falla do throno, 
porque já ha muito que o ministerio devia ter pedido o 
encerramento desta discussão na outra camara. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A 
maioria não quer; o ministerio bem tem vontade, mas não 
póde conseguir essa medida salvadora. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao Sr. senador que 
não interrompa ao orador. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os 
apartes não me offendem, não me perturbam, Sr. 
presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Não é por offender, é 
porque tornam anarchica a discussão. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Diga V. 
Ex. o que quizer, elles me esclarecem; por exemplo, agora 
ouvi um aparte que dizia que o ministerio quer o 
encerramento da discussão do voto de graças, e a maioria 
da camara não quer. 

O SR. DANTAS: – E’ bom que o Sr. tachigrapho 
tome este aparte. 



seu paiz, commetteram alguns erros e querem corrigir-
se... Senhores, estamos aqui, venha a correcção. 

Estou persuadido de que a policia ha de ser 
separada da justiça; disto estou seguro porque me 
prometteram; mas não atrapalhem com requerimentos, 
para que isso não se faça. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem tem 
atrapalhado não é a opposição. 

O SR. D. MANUEL: – Querem provocar e não 
querem que se responda. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
estou respondendo a ninguem, estou discutindo e 
mostrando que o requerimento apresentado deve ser 
rejeitado; e eu o rejeito porque o requerimento não é para 
obter informações, é para se fazer um grande 
pronunciamento contra o ministerio; eis-aqui o fim do 
requerimento, e eu não vejo razão de ficar calado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esses 
esclarecimentos 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eis aqui 
mais um motivo para eu gostar do ministerio. Porque, com 
effeito, os nobres senadores vieram justificar o ministerio 
em uma cousa em que julgava que o ministerio era 
culpado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esse facto prova 
sua fraqueza. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Que 
valentia quer o nobre senador? Os nobres senadores 
querem restaurar o seu antigo predominio para não haver 
opposição, e então fazerem boas. 

Senhores, vamos vivendo. Estou persuadido que a 
nossa administração, ainda que de anjos, havia de 
practicar actos máos; nós todos temos errado e havemos 
de errar; as cousas estão encaminhadas a um ponto tal 
que é necessario condescendencia. Senhores, ha erros 
que vem detraz... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – E erros graves. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...o 

governo 
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está na posse de todos os poderes, mas não é possivel 
que de um momento para outro se dissipe este estado de 
cousas: vamos aproveitando as promessas dos Srs. 
ministros e os esforços da opposição; mas não tendes 
razão de recriminar. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! 
não. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Perdoe-
me o nobre senador; essas censuras que se tem feito, eu 
digo que são todas... querem que eu lhes ensine? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
desejaria, mas é para ser da maioria... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não é 
preciso. Não acho possivel um homem ser de um partido 
sem renunciar á independencia da sua posição. Costumo 
dizer aquillo que entendo que é verdade, e, portanto, como 
hei de ser da maioria ou minoria? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 
estou convencido de que V. Ex. ha de votar maior numero 
de vezes com a minoria. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quando 
ella se achar de accôrdo com as minhas opiniões. Eu não 
quero que o governo se subordine, quero que o governo 
marche segundo as conveniencias do seu paiz; o mais é 
embrutecer; é desmoralisar, e não nos ponhamos a fallar 
em desmoralisação do paiz, porque ella não poderia existir 
si não partisse dos representantes da nação. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr. 

presidente, por mais que indague não vejo grande 
utilidade no requerimento dos Srs. senadores; os ministros 
que votem por elles quantas vezes quizerem; nesta 
occasião sou da opposição, voto contra o requerimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O requerimento é 
da opposição. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas os 
Srs. ministros votam por elle, e eu voto contra, porque o 
julgo muito prejudicial. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Senhores, façam e mandem á mesa quantos 
requerimentos quizerem, mas não venham aqui fazer 
propagandas. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu conto com isso. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Conte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – De 

hoje em diante só serei das opiniões do Sr. visconde de 
Albuquerque... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não me 
faz favor nenhum (riso), porque o que eu quero para mim, 
quero para o nobre senador; assim como sou 
independente em minhas opiniões, tambem quero que os 
nobres senadores o sejam. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro da 
justiça é quem está zangado com esta discussão. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Porque?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Queria a reforma 

judiciaria. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Tambem a quero, mas quero que S. Ex. faça um papel de 
ministro; não sei si faz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não faz? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas, si 

eu estivesse na posição de S. Ex., quereria uma 
declaração, ou explicação, porque todos os nobres 
senadores têm independencia de opiniões... 

O SR. CANDIDO BORGES: – Menos eu. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas as 

nossas posições, as funcções que temos obrigação de 
cumprir pêam nossa liberdade, e aqui está quem o sente e 
tem muitas vezes reconhecido o freio que tem, em virtude 
de outros deveres tão importantes como estes. Faço 
justiça ao nobre senador, estou bem certo que obra na 
convicção de suas opiniões; mas, permitta que diga, a 
maneira por que o nobre senador se exprime tem um 
grande effeito sobre a representação nacional, porque o 
nobre senador não póde deixar de reconhecer que a honra 
que lhe fazem, essa honra tão grande, impõe deveres. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Impõe a V. Ex. 
tambem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. exprime-se 
com franqueza e quer que os outros não tenham esse 
direito. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu me 
exprimo com franqueza, mas ha muita cousa que sou 
obrigado a calar. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 



perdôe. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Senhores, ha ás vezes procedimentos de grupos na 
camara, que bem longe de conseguirem a liberdade, dão 
mais força ao poder. Quem nos deve servir de pharol são 
os principios da justiça e da moderação: ainda que não 
vençamos, quando temos a justiça da nossa parte, temos 
a força. 

Portanto, não me parece conveniente para o 
serviço publico que o requerimento se approve; o nobre 
senador poderá ter essas informações, quer nos 
orçamentos, quer mesmo dos nobres ministros, que as 
poderão dar desde que a isso forem convidados; o mais é 
pôr embaraço ao expediente das repartições publicas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si pedirmos as 
informações na occasião da discussão, os Srs. ministros 
poderão dizer que é preciso mandar ás secretarias. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quando 
eu achar que o ministro é impertinente, irei a elle. 

Sempre sustentou uma independencia de caracter 
illimitada. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu 
quero que cada um avalie bem o estado em que se acha 
em relação aos Srs. ministros; eu queria que cada um dos 
nobres senadores estivesse no ministerio e se désse um 
caso tal. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está sempre 
acontecendo isto; opposição fazem ao ministerio outros 
que estão em eguaes circumstancias. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
confunda a opposição com a provocação. Lêa o jornal, 
veja as palavras de que se serviu o orador; não é uma 
justificação do requerimento, é um exordio de fogo como 
disse o nobre ministro da fazenda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. está 
esquecido de outros exordios peiores. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estou 

muito convencido de que o governo acha-se em um tal ou 
qual embaraço. 

O SR. D. MANUEL: – Nunca me arrependo do que 
fiz. 

O SR. MIRANDA: – Estranha agora nos outros. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O 

ministerio seria mais parlamentar si tivesse uma maioria 
contra. 

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. vai muito bem 
na opposição. 

(Ha outros apartes) 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Digam 

os nobres senadores o que quizerem que estou muito 
satisfeito com a minha consciencia; pesavam-me 
obrigações que eu devia cumprir; terei cumprido muito mal; 
mas presumo que tenho cumprido, e voto contra o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. visconde de 
Jequitinhonha tinha pedido a palavra. A hora está muito 
adiantada, mas não posso deixar de preencher o tempo 
que a sessão deve durar. Tem pois a palavra o nobre 
visconde. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (depois 
de uma pausa): – Sr. presidente, existe na casa um 
projecto relativamente as loterias que a camara dos Srs. 
deputados concedeu para as obras da egreja matriz da 
freguezia do SS. Sacramento desta cidade (risadas). V. 
Ex. sabe que ha muito tempo está-se reedificando aquella 
egreja; e, não só é pouco decoroso para a capital do 
Imperio que ella continue no estado em que se acha, como 
é egualmente oneroso ao thesouro que a obra esteja 
paralysada. 

Estou convencido que os materiaes alli empregados 
hão de se achar inteiramente podres e incapazes de servir 
no edificio; é portanto prejudicial ao thesouro a não 
conclusão da obra. 

Note V. Ex. e o senado quanto é indispensavel ter 
em consideração o pedido que vou fazer, pois a mesma 
architectura daquelle templo tem soffrido. Estou 
convencido que hoje não se fará na capital do Imperio uma 
egreja matriz com a architectura como a da matriz do 
Sacramento; digam o que quizerem as pessoas que 
formaram o plano, a egreja tem muitos defeitos. 

Eu, portanto, contando com a bondade de V. Ex., 
peço que dê para ordem do dia as loterias a que me referi. 

O SR. PRESIDENTE: – Opportunamente hei de 
attender ao pedido do Sr. senador. 

Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a 
discussão, e dá para ordem do dia da seguinte sessão: 

Discussão do requerimento adiado, por se ter 
pedido a palavra; 

Continuação da discussão adiada e o resto das 
materias já designadas. 

Levanta-se a sessão ás duas horas e 3 quartos da 
tarde. 

 
SESSÃO DE 7 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 
Summario. – Expediente. – Requerimento verbal do 

Sr. Dias de Carvalho. Observações do Sr. Silveira da 
Motta. Votação. – Ordem do dia. Requerimento do Sr. 
visconde de Itaborahy pedindo informações sobre o banco 
do Brasil. Discursos dos Srs. Souza Franco e Dias de 
Carvalho; discurso e requerimento do Sr. visconde de 
Itaborahy. Votação. – Requerimento do Sr. Candido 
Borges pedindo varias informações ao governo. Discursos 
dos Srs. Vasconcellos, Borges Monteiro, visconde de 
Albuquerque e barão de Pindaré. 

 
A’s 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. 

presidente abre a sessão, estando presentes 32 Srs. 
senadores. 

Lê-se e approva-se a acta da antecedente. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um officio do 1º secretario da camara dos 

deputados, remettendo a seguinte proposição: 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a aposentadoria concedida 

por decreto de 21 de setembro de 1857 ao juiz de direito 
conselheiro José Thomaz Nabuco de Araujo, com as 
honras de desembargador e com o ordenado annual de 



Portanto, acho que é de grande utilidade acabar-se 
com aquella obra; assim como em occasião competente 
póde V. Ex. ficar certo e egualmente o governo que hei de 
propor na lei do orçamento uma quota para a construcção 
e reedificação das egrejas da capital do Imperio, pelo 
menos do municipio neutro, que, não tendo assembléa 
provincial, é necessario que a assembléa geral vote os 
fundos precisos para esse fim. Si continuar este estado de 
cousas, estou convencido que em pouco tempo teremos 
magnificas calçadas, excellentes theatros e nenhuma 
egreja. 

Póde V. Ex. ficar certo que ninguem me fallou para 
que viesse pedir urgencia para este objecto; mas é dever 
meu como Brasileiro, poupar esta vergonha ao meu paiz. 

Como V. Ex. sabe, está se cuidando da escola 
militar e nisso tem-se gasto muito dinheiro. Não digo que 
esta escola é inutil; considero-a inteira e absolutamente 
necessaria; mas é preciso que tambem o povo tenha 
egrejas para nellas satisfazer o culto da religião do Estado. 

1:357$000, correspondente ao tempo de serviço 
prestado.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 6 de junho de 
1858. – Visconde de Baependy presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2º secretario.» 

Vai a imprimir, não estando já impresso, um 
requerimento dos continuos do senado Miguel Marques da 
Rocha e Joaquim Bernardes de Abreu, pedindo que lhes 
seja conservada a gratificação que percebiam segundo a 
antiga tabella. – A’ commissão da mesa. 

No decurso da sessão compareceram mais quatro 
Srs. senadores. 
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REFORMA DO CODIGO COMMERCIAL. 
 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não sei, Sr. presidente, 

si a occasião é a mais propria para eu pedir ao senado a 
retirada de um projecto de lei que apresentei ha poucos dias, 
e sobre o qual já a illustre commissão deu o seu parecer. Peço 
a retirada do projecto, porque, quando o apresentei, declarei 
que não sustentava que a medida por mim proposta fôsse a 
mais conveniente; que desejava que a illustrada commissão, 
composta de jurisconsultos abalisados, examinasse a materia, 
si ella entendesse conveniente propôr outro projecto ou as 
emendas que julgasse precisas, eu submetteria a minha razão 
á da illustrada commissão, e a commissão diz no seu parecer 
que a legislação existente é bastante para regular a materia. 

O SR. NABUCO: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Póde ser que assim 

seja; os estabelecimentos que têm dependencia dos tribunaes 
sujeitar-se-hão ás deliberações delles. Quando eu apresentei 
o projecto, estava impressionado pelo aviso que se dirigira ao 
banco do Brasil pelo juizo commercial, dizendo-se-lhe que 
mandasse uma relação dos titulos que estavam naquelle 
estabelecimento, e pelos quaes elle era responsavel á massa; 
que egualmente se carregassem á massa os dividendos das 
acções que estavam caucionadas no banco. Pareceu-me que 
os termos daquelle aviso implicavam com o direito que o 
banco devia ter, em virtude do contracto celebrado com os 
mutuarios. 

Entretanto, como a illustrada commissão tem muito 
mais razão do que eu para saber da materia, e sustenta que a 
legislação existente é bastante, eu não desejando tomar 
tempo ao senado, peço a retirada do meu projecto. 

O SR. PRESIDENTE: – O projecto só póde ser retirado 
em virtude de uma votação, portanto vou consultar o senado a 
esse respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA (pela ordem): – Me 
parece que o nobre senador podia requerer a retirada do seu 
projecto, quando elle fôsse dado para ordem do dia; mas, não 
estando o projecto na ordem do dia, e, sendo elle já do 
senado pelo apoiamento que lhe deu e pela consulta que fez á 
uma commissão, eu entendia que era extemporanea a retirada 
agora requerida, e que o nobre senador póde conseguir 
quando o mesmo projecto fôr dado para a discussão. 

Si eu entendesse que esta minha reclamação 
prejudicava as vistas do honrado senador, não a faria; mas, 
como entendo que se póde conciliar a observancia do 
regimento com o pensamento do nobre senador, por isso é 
que eu digo que me parece que o senado não póde ser 

ORDEM DO DIA. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O BANCO DO BRASIL.
 
Continúa a discussão, adiada na sessão antecedente, 

do requerimento do Sr. visconde de Itaborahy pedindo a 
verificação das quantias por que eram responsaveis ao banco 
do Brasil os seus directores no fim de cada um dos mezes de 
junho de 1857 a junho de 1858. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – 
Tomando a palavra para dar as razões por que não deixei de 
fallar sobre este requerimento, peço ao senado que me 
permitta em primeiro logar que eu informe (visto que foi uma 
questão de que se tractou muito nesta casa) que está 
contractado o emprestimo que se mandou fazer para a 
companhia da estrada de ferro de Pedro II. Foi contractado em 
condições que considero muito favoraveis á companhia, a 4 
1/2 por cento de juro, capital de 95 1/2 e entradas em 4 
prazos. 

Já está realizada a 1ª entrada no valor de 356,250 
libras, conforme me communicaram os agentes brasileiros, os 
Srs. Rotschild e C., que a receberam no dia 1º de junho. 

E’ uma noticia satisfactoria para aquelles, (e creio que 
são todos) que comprehendem a necessidade de assegurar a 
construcção da estrada de ferro de D. Pedro II. Tem assim a 
companhia capitaes para levar ávante esta obra; procural-os 
no paiz, seria talvez um pouco difficil. Porconsequencia é com 
muito prazer que eu dou ao senado esta informação. 

Entrando na questão do requerimento, devo desde 
logo significar as minhas duvidas a respeito da passagem do 
mesmo; e digo – duvidas – porque quererei ouvir o seu auctor, 
e só depois que elle se explicar, é que poderei levar as minhas 
duvidas á contrariedade a esse requerimento ou á sua 
approvação. 

Senhores, eu não sei si percebo neste requerimento a 
conversão de uma questão de principios, que é a minha 
questão, em uma questão de pessoas. Digo – não sei si 
percebo – porque não desejo attribuir essa intenção ao 
requerimento, póde ter este alcance sem ser da intenção de 
quem o apresentou. 

Eu tractava do principio, da conveniencia, de não se 
admittir que os empregados de um banco qualquer possam 
tomar dinheiro a premio no proprio banco; mas a questão está 
convertida na outra de censuras a individuos por tomarem ou 
não emprestado dinheiros do banco do Brasil; ou ao menos 
póde ser convertida nesta questão pessoal. 

Senhores, vamos a vêr o que eu disse, o que se 



consultado sobre um objecto que não está na ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que, assim como o 

auctor do projecto póde retiral-o estando em discussão, 
tambem o póde fazer sem que o mesmo projecto esteja ainda 
em discussão, e assim evita-se até despesas de impressão, 
etc. Portanto vou consultar o senado si consente na retirada 
do projecto. 

Consultado o senado, resolve pela affirmativa, sendo 
portanto retirado o projecto do Sr. Dias de Carvalho. 

entende das minhas palavras, e qual o alcance do 
requerimento, tal como foi apresentado. 

O senado sabe que os tachygraphos das camaras não 
são todos ainda em regra tão habeis que possam apanhar 
todas as nossas palavras, e principalmente em um discurso de 
mais de 3 horas, e nas occasiões em que ou fallemos com 
mais rapidez, ou sejamos perturbados pelos apartes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. havia de corrigir 
o seu discurso. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu lhe responderei.
Vou lêr o extracto que publicou o Jornal do 

Commercio, o que publicou o Correio Mercantil e o que 
appareceu no discurso que foi ás minhas mãos para o rever; 
depois direi qual era exactamente o meu pensamento. 

O Jornal do Commercio, no extracto publicado no dia 
immediato, 27 de junho, dizia o seguinte: 
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«O mal do banco provém de outra fonte. Aqui (diz o 

extracto) S. Ex. lê um trecho de um dos folhetos que tem 
sobre a mesa, no qual se recommenda muito que os 
directores dos bancos não possam levantar emprestimos 
para suas transacções. A essa faculdade pareceu que S. 
Ex. attribuiu algum inconveniente verificado em varios 
bancos.» 

Ora, eis-ahi como a pessoa encarregada de 
extractar para o Jornal do Commercio tomou, e tomou bem 
o meu discurso, referindo-se até á leitura de um folheto 
que eu tinha e ainda tenho em mão. 

O Correio Mercantil, que tambem faz extractos, traz 
o seguinte: «Si se fosse indagar as causas principaes dos 
excessos de carteira de alguns dos nossos bancos em 
épocas de proximidade de crise, ver-se-hia que taes 
excessos foram devidos ás facilidades que alguns 
directores destes bancos têm de tirar dinheiro para seu 
proprio uso. Para medidas que tendessem a acabar com 
estes abusos, é que os nobres deputados devem 
cooperar.» 

E’, em termos diversos, quasi o mesmo que diz o 
Jornal do Commercio, é um extracto do meu pensamento; 
sómente não mencionou que eu tinha lido um trecho, e 
qual elle fôra. 

Eu discutia as causas e os perigos de uma emissão 
exagerada, de uma emissão levada a algum excesso; eu 
demonstrava que as emissões se elevam acompanhando 
o augmento da carteira, e nessa occasião, lançando mão 
do Merchant’s magazine, li este trecho, que é o 4º artigo de 
algumas reformas no systema bancario. (Lê): 

«Que o presidente, thesoureiro, contador e todos os 
mais empregados dos bancos sejam prohibidos de 
descontar, e tomar do proprio banco dinheiro emprestado 
para si, ou de usar ou empregar alguma parte de seus 
fundos em suas especulações ou lucro particular.» 

Era meu fim, como se vê desta leitura, e foi 
apanhado nos extractos, fazer sentir os inconvenientes 
destas facilidades offerecidas aos gerentes e empregados 
bancarios, facilidades que sendo geraes em todos os 
paizes, ia-se por toda a parte sentindo os inconvenientes, 
e procurando removel-os. 

Depois, referindo-me a um mappa que tinha 
presente, disse que do exame desse mappa que descreve 
o movimento do banco do Brasil se via que a sua carteira 

cujos accionistas podiam julgar-se prejudicados com a 
retirada dessas notas da circulação, si ellas não fossem 
empregadas de novo em descontos com augmento da 
carteira. 

Por essa occasião, tendo eu lido aquelle trecho, 
disse, como se lê no extracto do Jornal do Commercio, que 
era conveniente procurar os meios de impedir que os 
directores do banco tomassem dinheiro a premio no 
proprio banco. No Jornal sahiu publicada a minha 
asserção, porém com as palavras a que se referiu o nobre 
senador auctor do requerimento, as quaes dizem mais do 
que eu tinha dito. Essas palavras são as seguintes: (lê) 
«Senhores, si fossemos indagar as causas principaes do 
excesso da carteira de alguns dos nossos bancos nas 
épocas anteriores á ultima crise, ver-se-hia que não são 
sómente as que se suppõe. Assim ficaria reconhecido que 
os excessos da carteira do banco do Brasil, que se quiz 
apadrinhar com os depositos do thesouro, não foram 
motivados por elles, mas pela facilidade que têm pessoas 
do banco em tirar dinheiro do proprio banco para os seus 
negocios.» 

A doutrina é a mesma dos extractos, mas, em logar 
das minhas palavras, é tambem esta parte um extracto do 
discurso em que se omittiu tornar sensivel que eu não 
dava esta facilidade como a unica causa do excesso da 
carteira, nem podia dizer que toda a differença entre 38 e 
51,000:000$ fôsse tirada por empregados do banco. 

E’ verdade que eu revi o discurso antes de ser 
publicado; mas o nobre senador sabe muito bem como é 
que póde rever o seu discurso o ministro que, tendo fallado 
durante 3 1/2 horas, tem de dar á publicação um discurso 
com toda a brevidade, como eu costumo fazer, porque não 
deixo os meus para serem publicados depois; não faço 
como aquelles que conservam os seus discursos em casa 
8, 10 e 15 dias, e os emendam como lhes parece. 

Além disso, desta vez se me foi pedir o discurso 
com muita pressa, porque o jornal no outro dia não tinha 
trabalho para publicar, pois que, contando com o de outro 
membro da casa, que tinha orado antes de mim, não lhe 
foi este entregue sinão 6 ou 8 dias depois. Este pedido 
repentino obrigou-me a passar os olhos pelo meu e a 
entregal-o immediatamente. E outra prova de que as 
palavras que proferi não foram todas apanhadas pelo 
tachygrapho está no que dizem os outros jornaes que 



tinha sido augmentada em razão superior á das entradas 
dos depositos do thesouro; e si não fôra longo eu o podia 
mostrar agora. 

Comparando o mappa n. 7 do relatorio da 
repartição da fazenda deste anno com o movimento da 
carteira do banco, vê-se que o maior augmento da carteira 
fôra em dezembro, mez em que não entraram depositos do 
thesouro. 

Desde o 1º de setembro e ainda no fim desse mez 
a carteira tinha 38,500:000$; tendo o banco recebido 
nesse mez depositos no valor de 4,000:000$. Em 31 de 
outubro tinha já 41,426:000$, e em 30 de novembro 
45,424:000$, tendo recebido em depositos sómente 
1,300:000. Em dezembro, em que não entraram depositos, 
foi a carteira elevada a 52,059:000$ no dia 30, descendo a 
51,836:000$ no dia 31, e é de notar que foi depois do dia 
15 que subiu a carteira além dos 46,000:000$ em que se 
achava. 

Dahi tirava eu uma conclusão: os depositos não 
foram a unica causa do augmento da carteira; podiam sim 
e deviam dar occasião para isso, porque restituiam uma 
certa quantidade de notas ao banco, 

affirmam que eu li o trecho de um folheto e o commentei, o 
que não é referido no discurso que o nobre senador copiou 
para, com o motivo do requerimento, dirigir-me a grave 
censura a que me respondo. 

Não trago isto para negar o que disse; eu enunciei e 
sustento o principio de que os directores e todos os 
empregados de um banco qualquer não devem ter a 
facilidade de tirar dinheiro do banco para seu uso 
(apoiados.) Nestas palavras – tirar dinheiro do banco – 
creio que ninguem quererá entender – tiral-o sem ser por 
desconto (apoiados); quero dizer tomar emprestado ao 
proprio banco. E deixei entender que desta facilidade se 
fizera uso no banco do Brasil durante a ultima crise. 

No entretanto é facto que os estatutos do banco de 
31 de agosto de 1853, sem denegar descontos a ninguem, 
só dizem no art. 21 que não se acceitem letras com duas 
assignaturas de directores, e com uma do director de 
semana na concessão de descontos. «Não serão 
descontadas as letras e outros titulos que forem 
assignados por qualquer dos directores que estiver de 
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semana, como membro da commissão de descontos, ou 
que só tiverem duas firmas de directores.» 

E’ a unica prohibição a respeito do desconto de 
letras e titulos. O director que não estiver de semana póde 
tirar dinheiro, descontar seus titulos em seu nome ou de 
seus amigos, etc. 

Ora, este principio, que aliás está admittido em 
todos os nossos bancos, e de que eu não faço carga ao 
banco do Brasil, é um principio que se vai reconhecendo 
susceptivel de abusos. Por isto foi que, discutindo eu as 
conveniencias da limitação das emissões pela limitação da 
carteira, tractei a questão de principios, mas não a 
questão pessoal; não disse, nem quiz dizer que algum ou 
alguns directores ou empregados do banco têm tirado 
dinheiro para seu uso, e o tenham tirado mal. Si o 
dissesse, na camara dos deputados haviam muitos 
amigos dos directores do banco, que de certo reclamariam 
contra as minhas palavras, e nenhuma reclamação houve. 

O nobre senador, auctor do requerimento, é que 
encarou a questão por esta face diversa; S. Ex. disse (lê): 
«Este facto (o da facilidade que têm pessoas do banco em 
tirar dinheiro do proprio banco para seus negocios), si é 
exacto, observa o orador, o Sr. visconde de Itaborahy, é 
tão grave, tão escandaloso mesmo, póde ter 
consequencias tão funestas...» 

Era do principio da facilidade que S. Ex. fallava? 
Seria de que essa facilidade tivesse dado logar, como eu 
acredito que tambem deu, ao augmento da carteira? Ou 
era do facto em si? 

Não está nem mesmo no extracto que S. Ex. citou, 
que o augmento entre 38 e 52, isto é, 14,000:000$, fosse 
todo produzido por descontos que fizessem os directores, 
ou alguns directores do banco; e tão sómente se conclue 
daquellas palavras que com as facilidades dos descontos 
desses dinheiros, alguns directores tambem o tiraram, e 
tiraram com o direito que cada um delles tem, porque os 
estatutos lhes dá, contribuindo deste modo por sua parte 
para o augmento da carteira. 

A questão seria grave e escandalosa, como diz o 
nobre senador, si esses directores fossem tomar dinheiro 
com titulos que não estivessem bastante garantidos, si 
fossem tomar além de um credito que lhes tinha sido dado 
com perfeito conhecimento de causa e segundo os seus 
meios, em uma palavra, si todo esse excesso de 

que eu me proponho. Veremos depois a conveniencia 
dessa limitação e o melhor modo de realizar. 

O requerimento do nobre senador é o seguinte: 
(lendo): «Requeiro que se peça ao governo, por via da 
repartição da fazenda, que faça verificar e communique ao 
senado quaes as quantias por que eram responsaveis ao 
banco do Brasil os directores do mesmo estabelecimento 
no fim de cada um dos mezes de junho de 1857 a junho 
de 1858.» 

Ha duas questões a examinar neste requerimento: 
1ª, qual é o resultado deste exame, quando elle se possa 
dar (eu tracto desta primeira questão, deixando para 
depois a outra que parece dever ser a primeira, que é si 
nós podemos mandar proceder a esse exame do modo 
por que quer o nobre senador. Vou primeiro áquella para 
infirmar mais a força da 1ª parte do periodo.) Admittamos 
que nos venha a relação das contas de cada um dos 
directores. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Collectivamente; é o que diz o requerimento. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não quero 
nomes de individuos; si o requerimento está mal redigido, 
eu explicarei o sentido. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então a 
questão reduz-se ao seguinte: ha no banco 15 directores; 
si 3 ou 4 tivessem tomado dinheiro, e os outros não o 
houvessem feito, a informação ao senado seria 
incompleta. Pouco se teria adiantado sabendo si havia 
excesso ou não, porque, havendo poucos que tomaram, e 
muitos que não tomaram dinheiro, sendo, por exemplo, de 
3 a 4,000:000$ a responsabilidade dos directores, esta 
quantia, que é excessiva para 3 ou 4 directores, seria 
insignificante para 15, dava quasi nada a cada um; o 
senado não tinha informações sufficientes. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tinha a 
informação necessaria. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não tinha as 
informações precisas para justificar a qualificação de facto 
escandaloso; porque não haveria escandalo em que os 
directores, auctorisados como estão pelos estatutos, 
fizessem alguns descontos no proprio banco; o que seria 
facto escandaloso era si se podesse dizer que alguns 
poucos tinham tomado grandes sommas de dinheiro com 
um credito aberto superior ás suas proprias forças, em 



14,000:000$ fosse tomado pela directoria com exclusão 
dos outros freguezes do banco, em uma época em que 
todos precisavam e pediam descontos. 

Si eu quizesse reverter contra o nobre senador as 
observações que fez por occasião deste requerimento, 
podia dizer que seu auctor, o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, se queria aproveitar da opportunidade para fazer 
um serviço no sentido que elle entende dever fazer ao 
Imperio, que era o de dar por terra com o banco do Brasil; 
porque S. Ex. tem repetido muitas vezes que esse 
estabelecimento vai muito mal, que está fallido por não 
pagar suas notas, etc., e agora se quiz aproveitar das 
minhas palavras para apresentar uma moção que 
desacredita o banco e seus directores, fazendo crer que 
elles commetteram falta grave e escandalosa. 

Quanto a mim, repito ao nobre senador, acho 
inconveniente a tirada de dinheiro pelos empregados dos 
bancos; mas elles usam de um direito que o nobre 
senador como ministro da corôa lhes concedeu. O que 
convém é limitar esse direito, e é ao 

uma palavra, que tinham abusado, e isto durante uma 
crise que lhes aconselhava cuidados dobrados. 

Mas, qual é o alcance deste requerimento? Os 
estatutos do banco, como se tem dito nesta casa, 
constituem um contracto; pelo regulamento, art. 36, as 
alterações são propostas por elle e aprovadas pelo 
governo: podemos hoje, sem uma proposta do proprio 
banco, alterar estes e outros artigos? E’ uma questão 
digna de examinar-se. Reconhecer um mal sem poder 
emendar, não é sinão contribuir para o descredito de 
alguns, ou para a desconfiança sobre todos, sem 
resultado nenhum. 

Si nós não podemos alterar os estatutos, o que eu 
tenho feito é aquillo que devia fazer-se. Eu reconheci que 
podia ter havido faltas, e mesmo que as houveram até 
certo ponto, e que o mal tendia a ser aggravado por essa 
circumstancia da facilidade de tomar dinheiro no proprio 
banco. 

Note-se a minha expressão – facilidade de tomar – 
e então, diria eu, que era conveniente acabar com essa 
facilidade para tirar-se a esses commerciantes 
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o risco de incorrerem em falta, e de serem censurados 
muitas vezes por aquillo que não fazem. 

Exprimindo esta proposição, eu não fallava 
simplesmente para as camaras, fallava para o paiz; 
discutia uma questão que interessa o paiz inteiro, e 
tambem com o fim de que os accionistas a estudassem, 
porque elles é que podem na occasião competente não 
continuarem a escolher para directores do banco 
commerciantes em actividade, que precisam negociar, e 
que não podem ser privados de se servir dos dinheiros do 
banco, como o fazem os outros, emquanto os estatutos 
lhes dão essa faculdade. 

Eu diria, portanto, que cada um dos accionistas 
pensasse nesta materia e examinasse, si era mais 
conveniente não continuar a escolher commerciantes em 
actividade, ou se propôr uma medida alterando os 
estatutos no sentido de substituir as actuaes directorias por 
outras, ou por gerencias, cujos membros tenham 
prohibição de commerciar. 

Era uma questão, repito, de principios, e o 
requerimento veiu tornar uma questão de pessoas, quando 
a intenção do ministro da corôa não se referia a pessoas, 
não tinha razões para o fazer e nem o podia fazer sem 
informações muito exactas. Agora vamos á segunda parte 
da questão. 

Estaremos auctorisados para mandar proceder a 
esse exame? Eu quero primeiro responder ao nobre 
senador pelo Rio de Janeiro com o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro, quero dizer, como elle mesmo, quando referiu-
se a um pedido de informações feito pela camara dos Srs. 
deputados. O senado ha de achar interessante a leitura 
destes pedaços, que são muito breves: as informações 
que se pediam eram as seguintes: (lê). 

«1ª A quanto monta a emissão do banco do Brasil e 
a das respectivas caixas filiaes, cada uma de per si, desde 
sua installação, no fim de cada mez.» 

«2ª A quanto monta o fundo disponivel do mesmo 
banco, e o de cada uma das filiaes, nas mesmas datas.» 

«3ª Qual o movimento de fundos entre o banco e 
suas filiaes, ou a importancia dos saques reciprocamente.»

«4ª A quanto monta a importancia cobrada pelo 
banco em cada mez pelos saques sobre suas filiaes.» 

«5ª FinaImente, qual o mecanismo practico, 
estabelecido pelo banco em relação ás suas filiaes; isto é, 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pelo Sr. barão de 
Mauá. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não é o nome 
do apresentador de que me quero lembrar. O nome do 
apresentador é um nome que muito respeito. A questão 
não é quem apresentou os quesitos, os quaes tornaram-se 
da camara dos deputados. Mas o parecer da commissão 
do banco é de 16 de maio de 1857. Era então presidente 
do banco ainda o muito digno Sr. visconde de Itaborahy, 
que só sahiu do banco em 20 de junho desse mesmo 
anno, tendo-se demorado mais de um mez depois deste 
parecer. 

A commissão, tractando desta questão (eu não lerei 
tambem sinão uma pequena parte), diz: «A commissão 
enxerga nas informações pedidas duas ordens de factos 
inteiramente distinctos, uma com relação ao fundo 
disponivel, e a emissão do banco, e o modo e existencia 
das caixas filiaes, e outra com relação ás operações de 
movimento de fundos entre o mercado do Rio de Janeiro e 
outros do Imperio.» 

Depois, não oppondo duvida sobre a primeira, diz 
sobre a segunda ordem de factos: «entende porém a 
commissão que affectando ella a direcção interna e 
puramente commercial aos negocios do banco, por isso 
que se refere a operações de movimentos de fundos desta 
praça para outras do Imperio, operações permittidas no art. 
11 § 7º dos estatutos, nenhuma obrigação e muito menos 
conveniencia existe de divulgar o modo por que a 
directoria tem procedido nesta parte da administração, e a 
quanto têm montado essas operações. Os estatutos lhe 
deixam plena liberdade de acção, sem outra limitação mais 
do que a conveniencia dos interesses da associação 
avaliada pelo bom senso da directoria.» 

Ora, eu não sei, não me consta que o presidente do 
banco dissesse a menor palavra em contrario destas 
opiniões da directoria, para reprovar, para assignalar ao 
governo, como tendo querido a mesma directoria exorbitar 
dos seus deveres; approvou, portanto, este pensamento, 
que foi communicado ao governo imperial. 

Entretanto o senado viu ler quaes as informações 
que se pediram; informações de factos geraes, 
informações de operações, que são publicas; não ha sobre 
ellas segredo, nem póde ser exigido, e sómente convinha 
ao parlamento obtel-as officiaes, e reunidas ás de diversas 



si as considera parte integrante de um só estabelecimento, 
ou bancos separados, sujeitos ao pensamento director da 
administração central.» 

Não sei exactamente a data deste requerimento. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por este V. Ex. 

votou. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Por este 

requerimento parece-me que não; não era deputado então.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como ministro. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Na camara dos 

deputados, tambem é novidade que um ministro senador 
vote. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiou. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. está me 

fornecendo um argumento de mais. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. quiz aquelle 

e não quer este. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, este 

requerimento era apresentado, não sei exactamente a 
data. 

épocas. 
Essas, mesmo como pertenciam á administração 

interna, o banco pôz duvida em fornecel-as, e forneceu, 
disse elle, por simples deferencia. 

«O movimento de fundos, continúa a commissão, é 
uma operação feita unicamente com o capital do banco, e 
uma vez que se não tem affectado o fundo disponivel na 
relação que deve guardar com a emissão, uma vez que se 
não tem infringido principio algum da lei, ou dos estatutos 
com taes operações, não comprehende a commissão 
donde se deriva o direito de fiscalização sobre estas 
transacções, direito que, si a directoria reconhecer, 
sanccionará a obrigação de, á uma simples requisição dos 
poderes do Estado, divulgar todos os seus actos, todas as 
suas deliberações por mais delicadas que possam ser.» 

Não havia questão de pessoas neste negocio. O 
nobre senador sabe, o senado sabe, que em materia de 
descontos e negocios de credito mercantil ha e deve haver 
grande segredo; nem se revela, nem convém ao 
commercio que se possa revelar qual é a quantidade dos 
creditos fixados para os descontos á que póde qualquer 
ser admittido. Não se revela, 
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nem se costuma revelar qual a somma dos descontos que 
os individuos fazem em um dia ou em um certo tempo 
dado, e é tanto assim que são punidos com a pena da 
perda dos logares aquelles dos empregados que deixam 
transpirar de qualquer fórma estas e outras operações 
secretas. 

Todos os bancos conservam o maior segredo a 
esse respeito, e aquelle que não conservasse, veria seus 
freguezes fugirem-lhe, porque ninguem quer que se saiba 
todos os dias o montante de suas operações, ou o estado 
da sua conta e operações com o banco. 

O mesmo não acontece a respeito de saber-se a 
quanto montam os saques sobre a Bahia, por exemplo, ou 
em que estado está a conta do movimento de fundos sobre 
quaesquer das caixas filiaes e vice-versa, e qual o 
mecanismo practico de certas operações entre o banco e 
as mesmas filiaes. 

Ora, não sendo segredo o saber-se si a caixa filial 
da Bahia deve tanto, porque são actos que sempre se 
publicam, não ha razão para que o banco se oppuzesse a 
estas explicações pedidas pela camara dos Srs. 
deputados. Entretanto, a directoria do banco era tão ciosa 
do que ella chama privilegio daquelle estabelecimento 
particular, que nessa mesma occasião duvidou da 
obrigação de dar os esclarecimentos. 

Eu não referi ainda todas as palavras da sua 
resposta, e as lerei. 

«A commissão, (continuando a ler) não pôde 
sanccionar similhante procedimento, que vai subordinar a 
acção administrativa dos negocios do banco a uma 
fiscalização mais ampla do que aquella estabelecida nos 
estatutos, que, formando um contracto bilateral, não deve 
ser complicada ou restringida sem o prévio consenso das 
partes contrahentes.» Então terminava, ainda é longo, mas 
lerei… (Continúa a ler.) 

«A commissão não julga portanto que os poderes 
do Estado, conhecedores da lei e das conveniencias dos 
estabelecimentos commerciaes, como é o banco do Brasil, 
quizessem coagir a sua directoria e divulgar as operações 
de que tratam o 3º e 4º pontos do officio, quando pelos 
balanços mensaes tem dado ampla satisfação á segurança 
dos capitaes que dirige: considera porém que, desejosos 
de prescrutar as causas da pressão existente no mercado 
monetario, para provel-a de remedio adequado, 

e assembléa geral dos accionistas, examinar e 
inspeccionar as operações e outros ramos do serviço do 
banco, e fazer executar fielmente os estatutos e regimento 
interno…» 

Eu duvido tomar este artigo no sentido da 
generalidade que elle parece ter. O presidente do banco 
toma cada dia conhecimento das operações que se fazem, 
e si ellas não estão na fórma dos estatutos, póde 
suspendel-as; mas tendo conhecimento do estado dos 
creditos de qualquer dos freguezes do banco e das 
operações que elles tenham feito e fazem, para poder 
providenciar, não está auctorisado para revelar estes 
factos, e tanto eu entendo assim o complexo dos seus 
deveres, que nunca dirigi uma palavra a esse respeito ao 
meu nobre amigo que está á testa daquelle 
estabelecimento como seu vice-presidente… 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – ...nunca lhe pedi 

a menor informação sobre o estado dos creditos 
individuaes, seja dos directores do banco, seja dos 
commerciantes em geral. 

A respeito da reforma dos estatutos de que fallei ha 
o art. 35, que diz: «Compete á assembléa geral alterar ou 
reformar os estatutos do banco, etc.» 

O art. 36: «Nenhuma alteração ou modificação dos 
estatutos poderá ser executada sem approvação do 
governo.» 

Quer dizer, nenhuma alteração poderá ser levada a 
effeito sem proposta da assembléa e approvação do 
governo. 

Ora, pergunto, si as informações que se pediram 
não têm o resultado de propôr medidas, porque para que 
estas alterem os estatutos do banco é preciso proposta 
approvada em assembléa geral, qual é então a vantagem 
de ir o senado pôr-se na contingencia de encontrar 
opposição da parte da directoria? As informações que se 
pedem, si ella as désse, no caso presente não serviriam 
para remediar o mal; e si ella se recusar a dal-as firmada 
nos principios, o senado terá de fazer entrar o governo em 
uma lucta, que só deve estabelecer-se por necessidade de 
melhorar o estabelecimento, e não para os fins que me 
parece ter este requerimento. 

Eu faço uma excepção ao que tenho exposto sobre 
segredos das operações, e é quando qualquer dos 



necessitam ouvir a directoria do banco sobre um ponto que 
mais tem influido para essa pressão, considerando talvez 
como uteis as informações partidas de um 
estabelecimento, que pelas suas relações em elevada 
escala com o commercio está mais habilitado do que 
qualquer outro para avaliar as suas necessidades e 
interesses. 

«Neste presupposto, e por deferencia aos poderes 
do Estado, é de opinião a commissão que se transmittam 
ao Exm. Sr. ministro da fazenda as seguintes informações 
e esclarecimentos, sem que dahi se infira o 
reconhecimento de uma obrigação no que diz respeito á 2ª 
ordem de factos que distinguiu.» 

Ora, si então em uma materia que não era de 
segredo, só por deferencia aos poderes do Estado é que a 
directoria do banco admittiu dar as informações pedidas; 
pergunto, si não se julgará ella no seu direito, dizendo 
«não estou obrigada a revelar o segredo de operações 
pessoaes, não o quero fazer?» Em vista desta provavel 
opposição da directoria do banco, o senado ha de 
approvar o requerimento? 

Eu sei que o art. 50 § 3º, marcando as attribuições 
do presidente do banco, diz: «Presidir á directoria 

directores, ou qualquer outro empregado do banco seja 
accusado em juizo de ter commettido malversação ou 
qualquer outro crime; o juiz formador da culpa póde então 
ter esse direito; o exame então é uma necessidade, a 
respeito especialmente do facto de que se tracta. Mas fóra 
desses casos o segredo das operações dos bancos me 
parece que não deve ser devassado da fórma por que se 
indica que o senado o mande fazer. 

Eu, portanto, estava auctorisado para dizer, como 
disse no principio do meu discurso, – quem sabe, e mesmo 
póde-me parecer, que o que se quer é aproveitar a 
occasião para combater o banco do Brasil, para o reformar 
no sentido em que se entende, ou para o derrocar talvez 
contra a opinião do ministro da fazenda, que é melhoral-o, 
conserval-o. Si esta é a opinião do nobre senador, não 
affirmo que seja, mas póde o seu acto ter esse alcance; eu 
declaro que não concorro para elle; declaro que, firme no 
principio que é necessario procurar todos os meios de 
evitar essa facilidade de descontos, não hei de concorrer 
para que se obtenha do modo por que é proposto 
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ao senado pelo nobre senador, que já foi presidente 
daquelle estabelecimento. 

Senhores, e como é que se quereria evitar os actos 
que o nobre senador classifica de graves e escandalosos? 
O senado poderia obter uma exacta apreciação dos factos 
com a informação que se pede? Os directores tiram para si 
os dinheiros, sempre em seus proprios nomes? Não os 
tiram muitas vezes em o de seus amigos? O mal não 
continuaria talvez aggravado com a providencia que se 
tomasse? 

E’ por isso que o meu pensamento não se limita á 
medida apresentada nos Estados Unidos; o meu 
pensamento é outro, não é prohibir que tomem dinheiro 
aos bancos aquelles que são nelles empregados. O 
commerciante que acceita directoria ou gerencia de 
bancos, que vai servir como seu empregado, não póde ser 
inhibido de cuidar de seus negocios particulares: e seria 
uma pena essa que lhe impuzesse o não poder servir-se 
de facilidades de que outros podem servir-se sem estar 
prestando este serviço. 

Creio que haveria por um lado alguma dureza em 
prohibir-lhe os descontos, por outro lado a inefficacia da 
medida, porque elle podia tirar os dinheiros que precisasse 
em nome de outro, com letras de firmas diversas. Por isso 
o meu plano, a idéa que eu julgo conveniente não é essa, 
é outra; a direcção de bancos por pessoas que, tendo 
deixado o commercio activo ou dispondo-se a deixal-o, não 
precisem effectivamente de meios para suas transacções. 

Neste caso o mal póde ser com mais certeza 
evitado, sem esse gravame que se daria contra um 
commerciante em actividade. 

Senhores, com estes principios eu não posso 
admittir o requerimento do nobre senador; não o posso, 
porque quer que o senado peça informações que se lhe 
podem negar. Não o admitto, porque quer que se peçam 
informações que, obtidas, não dão o resultado que se 
deseja; não o admitto, na supposição de que o que se 
queria era conta especial de cada um dos directores, 
porque era devassar excessivamente o segredo das 
contas das pessoas que contractam com o banco; não o 
admitto mesmo exigindo-se sómente a totalidade da conta, 
porque então a censura fica pairando sobre todos. 

Supponha-se que dos 15 directores do banco, em 
alguns mezes havia uma somma consideravel tomada a 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então é 
uma retractação? 

(O Sr. ministro da fazenda dá um aparte que não 
ouvimos). 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, eu 
desejo fallar com muita calma, e com o devido respeito 
quer ao nobre ministro, quer ao nobre auctor do 
requerimento; não pretendo excitar animosidades em 
discussão nenhuma; para mim, tanta consideração merece 
o nobre senador auctor do requerimento como o nobre 
ministro que acaba de fallar; sou obrigado a prestar inteira 
fé ás suas palavras, e devo julgar os homens pelo que 
elles dizem. 

Dizia eu que tinha formado a opinião de que o 
trecho não podia ter sido apanhado fielmente, e darei as 
razões. Acredito que o nobre ministro não revelaria um 
facto desta gravidade, si elle pretendesse fazer uma 
accusação nos termos em que se suppôz feita, sem que S. 
Ex. tivesse procurado informações officiaes a este 
respeito. Ora, o nobre ministro já declarou muito 
positivamente que nem conversou comigo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ahi é que está a 
facilidade de S. Ex. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Elle já fez sentir ao 
senado que tractava de uma questão de principios: si 
convinha ou não que nos estabelecimentos bancarios 
aquelles que os dirigem se podessem servir do credito 
nesses estabelecimentos; é uma questão muito differente, 
e na qual eu não entro, mesmo porque entendo que 
presentemente não ha conveniencia em discutir-se essa 
materia; limitar-me-hei á questão do facto. Dizia eu que era 
necessario obter-se informações para saber-se de que 
parte estava a verdade, visto que o nobre ministro declarou 
perante o senado que as suas expressões não foram 
aquellas que se lêm no Jornal, que seu pensamento não 
foi fielmente apanhado, e eu, como membro da directoria 
do banco, acceito, e dou-me por muito satisfeito com a 
declaração do nobre ministro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
(O Sr. Visconde de Itaborahy dá um aparte.) 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Estou mostrando 

que hoje, para mim, a questão póde-se dizer que tem 
desapparecido. Quando hontem pedi a palavra, desejava 
mostrar que não havia razão alguma de censura contra os 



desconto; apparecia a duvida sobre quaes fossem os que 
se tivessem aproveitado das facilidades. Seria Pedro? 
Seria Paulo? Ou seria Francisco? O senado teria 
contribuido para que pessoas que não merecem nem a 
menor desconfiança soffressem, ao passo que outros que 
a merecem ficassem acobertados com o numero. 

Concluo, pois, que, não tendo por conveniente a 
informação pedida, não posso votar pelo requerimento 
sem ouvir a defesa e sustentação do mesmo. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, o 
senado conhece a necessidade que eu tinha de tomar a 
palavra depois da apresentação deste requerimento. 
Estando presente, não podia conservar-me silencioso a 
respeito de uma materia tão importante. Hoje terei de 
seguir uma marcha differente, porque as declarações, que 
acaba de fazer o nobre ministro da fazenda, collocaram a 
questão em um terreno inteiramente diverso. 

Eu persuadi-me sempre de que o trecho do 
discurso do nobre ministro, que faz o objecto do 
requerimento, não podia ter sido apanhado fielmente, 
porque não era possivel... 

membros da directoria do banco. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Declaro ao nobre 

senador que não assignei a correspondencia que fizeram 
publicar os directores, porque entendi que, exercendo eu 
hoje, não o cargo de director, mas o de vice-presidente do 
banco, não era isso proprio da minha posição; não devia 
fazer uma declaração daquella ordem, que estava 
persuadido, como disse aos meus collegas, que talvez o 
trecho de que se tractava não estivesse fielmente tomado; 
e disse isto antes da discussão nesta casa, logo no dia 
immediato áquelle em que foi publicado o discurso do 
nobre ministro. 

Póde ser que isto fosse effeito de amizade, porque 
de ordinario, quando se attribue aos nossos amigos um 
facto que julgamos que não devia ser practicado por elles, 
procuramos desculpal-os: era pois muito natural, que eu, 
amigo como sou do nobre ministro da fazenda, procurasse 
attenuar a impressão que as palavras desse discurso 
podessem produzir. Mas, si 
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porventura a proposição fôsse sustentada naquelle 
sentido, então declaro que a amizade não havia de 
prevalecer sobre a minha consciencia; que eu não havia 
de occultar nem perante o senado, nem perante o paiz os 
factos de que estava convencido. 

Si pois não assignei a correspondencia, não foi 
porque não estivesse convencido de que os directores 
estavam no seu direito, defendendo-se, mas sim porque 
entendi que a minha deferencia para com o nobre ministro 
da fazenda me impunha o dever de não assignar uma 
correspondencia em que se procurava contestar uma 
proposição sua. Esperava que se me offerecesse uma 
occasião no senado em que eu podesse explicar 
francamente o estado da questão. Tanto eu estava 
prevenido a esse respeito, que procurei entender-me com 
os meus collegas, porque creio que neste caso a elles 
competia declinar de si a inconveniencia de se revelar o 
facto da importancia do seu credito no banco. Como a 
questão versava unicamente sobre o augmento da carteira 
nos mezes em que ella mais se elevou, não procurei os 
dados em toda a extensão que o nobre auctor do 
requerimento pediu, porque não me pareceu necessario 
para o ponto da questão. Fui procurar sómente os tres 
ultimos mezes do anno passado e o primeiro deste anno, 
para, combinando a carteira com o credito, de que usaram 
os membros da directoria, provar que não podia a 
differença que se encontra entre o credito do mez de 
dezembro e o do mez de outubro influir sobre o augmento 
da carteira. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não podia justificar 
as apprehensões do Sr. ministro da fazenda. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eu agora já não 
tracto do Sr. ministro da fazenda; para mim, elle está fóra 
da questão; agora estou em um terreno diverso. Como 
pesou no espirito publico uma accusação contra os 
membros da directoria do banco, creio que ninguem 
poderá estranhar que eu venha dizer perante o senado 
que, si alguem julgou possivel uma similhante accusação, 
não teve razão alguma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Pelos dados que eu 

pude colher, o credito de que gozavam os directores do 
banco no fim de outubro; era de 2,500 e tantos contos em 
sua totalidade; e elevou-se no mez de dezembro a 

taes titulos á uma somma um pouco mais avultada. 
Porconseguinte essa differença de 800:000$ que 

appareceu no mez de dezembro, não deve de maneira 
alguma ser attribuida a especulações, mas devida ás 
causas que apontei. Si compararmos o mez de dezembro 
com o de janeiro, veremos que o credito tinha descido, o 
que prova quanto eu disse; isto é, que na época em que se 
tinha de fazer liquidações proprias do fim do anno, a 
carteira subiu um pouco; mas, desde que passou esse 
tempo, as transacções voltaram quasi ao seu estado 
normal. 

E’ preciso que attendamos a uma circumstancia. Os 
membros actuaes da directoria do banco não são da 
creação do mesmo banco; creio que hoje estão naquelle 
estabelecimento muito poucos dos que foram eleitos na 
primeira occasião. Eram a mór parte delles negociantes de 
avultadas transacções na praça, e como taes tinham sido 
competentemente qualificados por outros individuos que 
não elles; os seus creditos não foram marcados em 
attenção á sua presença na directoria, foram marcados 
antes que elles fizessem parte da mesma directoria. 

Ora, pelo facto de entrarem para dirigir o 
estabelecimento, deviam perder o credito de que 
anteriormente tinham gozado? Por certo que não. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Nunca 
houve augmento? 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Si houve augmento, 
não foi para os directores do banco. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Esta é 
a primeira qualificação; ainda existe outra? 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Devo dizer ao nobre 
senador que tem havido differentes qualificações de 
credito; entendeu-se a principio que a praça podia 
comportar um credito de tal valor, depois entendeu-se que 
esse valor podia ser elevado; mas não creia o nobre 
senador que se tracta jámais de augmentar 
individualmente o credito deste ou daquelle director. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
diz: «Não creia.» Foi uma pergunta que fiz, e peço a V. Ex. 
que não attribua a mal. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Peço ao nobre 
senador que não tome nesse rigor as minhas palavras, 
porque, fallo com sinceridade, não tenho essa penetração 
para observar que um termo póde explicar uma cousa 



3,381:000; desprezadas as fracções temos porconseguinte 
uma differença de 800 e tantos contos de réis. Ora, esta 
differença não deve ser attribuida de maneira alguma a 
especulações provenientes da crise, e sim a motivos 
obvios. 

O senado sabe que no mez de dezembro ha 
sempre maior demanda de descontos nos 
estabelecimentos bancarios, maior procura de dinheiro 
para liquidação de contas, e os nossos negociantes em 
grande escala concorrem a elles de ordinario, não por si, 
mas por aquelles a quem têm passado titulos a vencer 
nessa época, os quaes comparecem a usar do credito, que 
a uns e outros se tem concedido. 

Si o senado lançar os olhos para os membros da 
directoria do banco, ha de encontrar nelles não capitalistas 
que vivem de descontos de letras, mas pela maior parte 
homens que vivem de negocio, que têm grandes 
transacções, que compraram grandes carregamentos, que 
fizeram avultadas importações, e que por isso assignaram 
titulos cujo vencimento coincide muitas vezes com o 
periodo do ultimo mez de cada semestre; e então é 
possivel que nessa época concorram 

muito differente daquillo que eu pretendo enunciar. Digo ao 
nobre senador que com effeito houve alteração nos 
creditos, mas não se tractou de fazer essa alteração a 
respeito de individuos, o que faz muita differença. 

Entendo conveniente parar aqui; para mim o ponto 
principal da questão está resolvido; aquillo que se queria 
examinar não é necessario mais, porque nada se disse 
contra a directoria, como pareceu deprehender-se das 
palavras transcriptas no Jornal. Por conseguinte eu, 
reconhecendo conveniente não a retractação, mas a 
explicação do que tinha sido dito na outra camara, não 
entendo necessario dizer mais cousa alguma. 

Já mostrei que não podia pesar sobre a directoria 
do banco a accusação de que a facilidade dos directores 
em obterem dinheiro no estabelecimento podia contribuir 
para augmento da carteira; porque, havendo a differença 
notavel, comparando-se o mez de dezembro com o de 
janeiro, de 12 mil e tantos contos 
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de réis e, tendo eu mostrado que os directores do banco 
usaram do credito apenas em mais 800 contos, não era 
possivel que o augmento da carteira fôsse devido a esse 
credito. 

Já mostrei tambem que alguns dos directores não 
se têm servido absolutamente de credito no banco, outros 
são negociantes. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Alguns 
negociantes nunca o fizeram. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – E aquelles que têm 
usado do seu credito no estabelecimento, o têm feito com 
parcimonia muito abaixo das transacções importantes que 
fazem no mercado; nem era possivel que o contrario se 
practicasse. Os estatutos prohibem não só o desconto de 
letras de directores que estejam de semana, como até de 
letras que tenham só as firmas de dois directores, e elles 
não gozam no banco de credito illimitado. 

Si elles lançassem na circulação uma somma 
superior áquella pela qual estão acreditados no banco, si 
comparecessem com firmas que não fossem 
sufficientemente garantidoras dos seus titulos, estes não 
seriam acceitos, e não seria a primeira nem a segunda vez 
que isto acontecesse, o que prova evidentemente que não 
ha sinão espirito de justiça, e que cada um é considerado 
conforme o merecimento que tem como negociante. 

Julgo ter mostrado que nenhuma accusação deste 
genero podia pesar com verdade sobre os membros da 
directoria do banco; portanto o senado não necessita de 
tomar providencia alguma a este respeito. 

Tendo-me enunciado assim, devo dizer que, antes 
do nobre ministro da fazenda se ter pronunciado sobre o 
requerimento, eu tambem tinha minhas duvidas em votar a 
favor delle; porque entendo que os poderes do Estado não 
têm direito de examinar miudamente todos os negocios 
que se passam naquelle estabelecimento. Os directores 
são responsaveis pelos abusos que commetterem no 
exercicio de suas funcções; si porventura elles tivessem 
abusado de sua posição, o governo poderia sabel-o por 
intermedio do presidente do banco. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E nós 
tambem, porque o papel do banco é recebido nas estações 
publicas. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Isso faz differença. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E não 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O da 
responsabilidade da administração. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Então é abuso; 
estamos na letra da lei que diz que os directores são 
responsaveis pelos abusos que commetterem. Si algum ou 
alguns directores contra os estatutos abusarem de sua 
posição, sem duvida alguma são responsaveis; estamos 
de perfeito accôrdo, ha todo o direito para conhecer-se 
desses abusos, para buscar as provas de seu crime; mas, 
emquanto se não provar que elles commetteram um crime 
pelo qual são responsaveis, não se póde admittir o exame 
como se pretende. 

Assim, pois, estou resolvido a pedir licença ao 
nobre senador para não votar pelo seu requerimento; creio 
mesmo que o nobre senador deverá ficar satisfeito com as 
explicações que tenho dado, e que póde reputal-as quasi 
officiaes, porquanto o que o nobre senador desejava saber 
era qual a responsabilidade geral dos directores... 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Eu queria 
saber do facto apresentado pelo Sr. ministro. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Então estamos 
todos de perfeito accôrdo; não é preciso gastar mais tempo 
ao senado. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Sr. 
presidente, o Sr. ministro da fazenda pareceu querer 
adduzir pretenções que não tive, quando apresentei o 
requerimento que ora se discute. Eu li em um discurso de 
S. Ex. o seguinte trecho, que é muito differente do que hoje 
se tem aqui procurado dizer: «Senhores, si fossemos a 
indagar as causas principaes do excesso da carteira de 
alguns dos nossos bancos nas épocas anteriores á ultima 
crise, ver-se-hia que não são sómente os que se suppõe. 
Assim ficaria reconhecido que os excessos da carteira do 
banco do Brasil, que se quer apadrinhar com os depositos 
do thesouro, não são motivados por elles, mas pela 
facilidade que têm pessoas do banco em tirar dinheiro do 
proprio banco para os seus negocios.» 

Conclue-se daqui muito claramente que o excesso 
que houve na carteira do banco do Brasil em julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro ou dezembro foi todo ou 
quasi todo elle devido aos dinheiros que os directores do 
banco do Brasil tiraram daquelle estabelecimento, 
descontando titulos com suas firmas. Este facto me 
pareceu da maior gravidade possivel; si assim fôsse, não 



pequena. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Os poderes do 

Estado têm o direito de fiscalizar que o banco não emitta 
sinão nos termos da lei. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tudo 
póde influir na emissão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Si quizermos levar 
as questões até esse ponto, então admittiremos o direito 
de mandar que o governo fiscalize os menores actos da 
administração do banco. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
preciso sem exageração. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Perdôe, desde o 
momento em que se admittir que os poderes do Estado 
têm o direito de saber quaes os descontos que fizeram no 
banco os directores, póde estender-se este direito a todos, 
e revelar-se o segredo de todas as transacções; não póde 
haver excepção de regra, uma vez que não ha direito 
nenhum preexistente. 

poderia deixar de reconhecer se que tinha havido um 
abuso, um escandalo mesmo da parte dos directores 
daquelle banco. Eu não podia dar á palavras tão claras 
significação differente da que ellas têm e devem ter; assim 
entendeu o publico, assim entenderam os proprios 
directores do banco, porque fizeram uma declaração 
dizendo que essa proposição era inexacta. 

Parecia-me tambem que estas palavras não podiam 
ser de differente significação, nem exprimir o que o Sr. 
ministro da fazenda declarou hoje que ellas deviam 
exprimir; porque, tendo os directores do banco entendido 
do modo por que entenderam, e por que deviam entender 
todas as pessoas que as lessem, o Sr. ministro não fez 
declaração alguma, não mandou fazer declaração de que 
tal não era o sentido de suas palavras, ainda depois que 
essa reclamação da directoria do banco appareceu no 
Jornal. Decorreram 3, 4 ou 5 dias depois da publicação 
dessa correspondencia, e nenhuma declaração se fez, 
pelo contrario quiz se culpar o Jornal do Commercio, 
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dizendo se que não tinham sido bem tomadas pelos 
tachygraphos as palavras de S. Ex. 

Devia pois estar muito convencido, quando 
apresentei o requerimento, que o Sr. ministro havia feito a 
imputação que se lê nas palavras a que me tenho referido. 
Essa imputação, torno a dizer, era gravissima, fazia 
acreditar que a directoria do banco do Brasil portava-se de 
um modo não só inconveniente, mas contrario aos 
principios do decoro e honra, que não podia deixar de 
trazer consequencias funestas, não só para aquelle 
estabelecimento, mas para todos os outros que se têm 
creado, cujos directores procederiam á imitação de como 
tinham procedido os do banco do Brasil. 

Como apparecia essa accusação gravissima, queria 
apresentar no senado uma providencia que reprimisse 
similhante abuso; entendi dever verificar si taes factos 
eram verdadeiros, si o augmento da carteira do banco 
tinha sido ou não devido ao excesso dos descontos que 
tinham feito os directores do proprio banco. O que se diz 
hoje é que essas palavras não foram pronunciadas pelo 
Sr. ministro, que o tachygrapho do Jornal do Commercio 
attribuiu á S. Ex. proposições muito differentes das que 
foram ditas. (Ha um aparte.) 

Eu fallo com o discurso do Sr. ministro publicado no 
Jornal, e S. Ex. disse que foi revisto por elle; não vou aos 
extractos. Decorreram-se muitos dias sem que houvesse 
reclamação de ninguem; ainda depois que a directoria do 
banco do Brasil, ou alguns membros, não sei si todos, 
protestaram contra essa opinião, ninguem mandou 
rectificar, ninguém mandou dizer que o tachygrapho do 
Jornal tinha tomado mal. Si ninguem declarou, si o Sr. 
ministro não mandou declarar, apezar do protesto, da 
correspondencia do banco do Brasil, que suas palavras 
tinham sido mal tomadas, é portanto de presumir que o 
pensamento do Sr. ministro é o que se achava nesse 
discurso escripto. 

O meu fim, torno a dizer, era apresentar ao senado 
uma providencia, um projecto de lei que reprimisse 
similhante abuso si elle existisse, porque em verdade 
estava convencido e estou ainda de que o interesse que 
têm os directores do banco na conservação do seu credito, 
da sua reputação era sufficiente para que elles não 
practicassem factos similhantes aos que lhes tinham sido 
imputados. 

e a propria directoria do banco, ao menos o governo e a 
camara dos deputados, tinham reconhecido na directoria 
do banco do Brasil a obrigação de dar similhantes 
esclarecimentos; a directoria não tinha reconhecido essa 
obrigação, mas que era de conveniencia que ao governo 
se prestasse informações similhantes, e neste caso era do 
interesse da directoria fazel-o tanto mais quanto ella tinha 
dito na sua correspondencia que o governo tinha meios de 
poder verificar a verdade do facto. 

Era portanto a mesma directoria que se offerecia, 
por assim dizer, a esclarecer este ponto, e então julgava 
eu que ella não poderia de maneira alguma pôr embaraços 
a esses esclarecimentos. Tanto raciocinava eu bem, que o 
Sr. presidente do banco veiu-nos nos hoje declarar, isto é, 
disse que tinha tenção de manifestar esses dados que eu 
pedia no senado independente mesmo de serem pedidos. 
Portanto estava eu muito bem certo, ou com razão julgava 
eu que a directoria do banco, ainda quando entendesse 
que não era de seu rigoroso dever dar as informações que 
eu pedia, prestal-as-hia de bom grado para salvar a sua 
reputação, si não fossem exactos os factos que se 
referiam; tenho pois toda a certeza de que a directoria não 
se recusaria a prestar essas informações. 

Também não era minha intenção, Sr. presidente, 
que se viesse declarar nomes, que se dissesse: – o 
director fulano tem tal responsabilidade no banco; o 
director sicrano tem tal outra; não é isso o que eu 
pretendia; seria desconhecer principios, que de certo não 
desconheço, si pretendesse tal. 

Eu desejava as mesmas informações que deu o 
presidente do banco, mas queria de mais alguns membros, 
bastavam os mezes a que se referiu o nobre senador; 
mas, para que se não podesse ao depois julgar que o 
augmento ou diminuição tinha sido em mezes anteriores 
ou posteriores, tomei o maior numero de mezes, tomei o 
espaço de um anno sómente para que o banco podesse 
dizer: – o augmento não foi neste mez, foi no anterior ou 
posterior. Portanto o meu fim é verificar a verdade do facto; 
não é exacto aquillo que se lê no paragrapho a que eu me 
referi e que está inserido no discurso do Sr. ministro como 
pronunciado por elle na camara dos deputados. 

Eu peço pois ao senado licença para retirar o meu 
requerimento por já ter conseguido o fim que pretendia. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. visconde de 



Mas, si o facto me demonstrasse que isso não era 
sufficiente, então eu teria de apresentar um projecto de lei, 
que creio não seria contrario aos principios do banco, 
porque é de principio da legislação geral, que nenhum 
director do banco possa descontar letras no tempo em que 
elle o dirige; esse seria o meu projecto. O fim que eu tinha 
em vista era saber si esse facto era ou não verdadeiro; 
pela discussão havida na casa reconhece-se 
evidentemente que o facto de que tracta o paragrapho a 
que me referi não é verdadeiro; portanto nenhuma 
necessidade tenho já de obter as informações que obtive 
pessoalmente do nosso digno collega vice-presidente 
daquelle estabelecimento, informações que não são 
impugnadas pelo Sr. ministro da fazenda. 

Estou pois resolvido a retirar o meu requerimento; 
devo porém declarar que, quando o apresentei, disse que 
tinha duvida em fazer um requerimento para se nomear 
uma commissão de inquerito, porque não estava 
convencido de que tivessemos o direito de o fazer, que o 
mesmo requerimento que apresentava fazia-o, porque já a 
camara dos deputados, o governo 

Jequitinhonha tinha pedido a palavra. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – S. Ex. falla 

antes ou depois de mim? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si V. 

Ex. falla, eu tambem fallo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E eu também. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Cedo a palavra. 
Consultado o senado sobre a retirada do 

requerimento, decide affirmativamente. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu votei contra. 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO GOVERNO. 
 
Continúa a discussão adiada do requerimento do 

Sr. Candido Borges pedindo informações ao governo. 
O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – 

Levanto-me para dar uma explicação ao nobre senador 
auctor do requerimento que se discute. Lamento 
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que um requerimento tão simples tenha dado logar a tão 
longo e tão animado debate. 

Eu não pretendia tomar parte na discussão, porque, 
não se referindo o nobre senador á repartição que tenho a 
honra de dirigir, e tendo já o meu nobre collega o Sr. 
ministro da fazenda dado algumas explicações ao nobre 
senador e ao senado, eu me acharia dispensado de 
accrescentar algumas palavras áquellas que foram já 
proferidas. Mas, como por motivo de serviço não pôde vir 
hoje á sessão o illustre presidente do concelho, deliberei-
me a tomar a palavra. 

Sr. presidente, ao ouvir as proposições com que o 
nobre senador justificou o seu requerimento, qualquer teria 
como certo que o actual ministerio não devia conservar-se 
nem um instante no poder, por que S. Ex. nos disse – este 
ministerio entende que não deve trabalhar, qualquer 
discussão o incommoda, sua posição não se póde manter 
sinão pelo silencio. Quaes são porém os factos que o 
nobre senador adduziu para justificar uma tão grave 
censura ao ministerio? (Apoiados.) Eu vou lêr, as provas 
são: – que se peça ao governo copia do contracto ou 
contractos ultimamente feitos para a remessa do material e 
pessoal do exercito que foi enviado para Matto-Grosso. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Quaes são as 
provas? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As provas são 
outras. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Pois apresente-
as. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – As provas são 
outras? 

2ª Ministerio da fazenda, copia das condições 
negociadas para edificação da nova casa da moeda, etc. 

3ª Copia da ordem que mandou entregar ao 
cidadão Felisberto Gonçalves da Silva a quantia de 27 
contos, etc. 

Ora, senhores, diz o nobre senador: isto não são 
provas. Mas qual é o merito da aggressão, quaes as 
provas que apresentastes para dizer que o ministerio não 
trabalha, que só quer o silencio, que a discussão o 
incommoda, e que o ministerio não deve continuar a gerir 
os negocios publicos? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Basta 
que diga o nobre senador. 

verificação dos poderes do Sr. Souza Franco na camara 
dos deputados, ha 5 ou 6 annos. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu não ouvi. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Vem em um dos 

primeiros discursos do nobre senador. 
Fallando eu aqui uma occasião, o nobre senador 

procurou aproveitar um aparte do qual eu aliás já tinha 
dado uma completa satisfacção, uma explicação; o nobre 
senador o Sr. Visconde de Jequitinhonha procurou azedar 
a discussão, lembrando que eu tinha offendido a este 
illustre senador. 

Ora, diga-me V. Ex., Sr. presidente, que é juiz 
imparcial, não ha alguma, não digo paixão, alguma 
indisposição, não digo da parte do nobre senador, mas das 
pessoas a quem o nobre senador ouve, e que por serem 
desaffectas ao ministerio lhe dão informações inexactas? 
Deviam partir do nobre senador contra o orador que se 
dirige ao senado essas censuras, quando nossas relações 
não têm soffrido quebra, e espero que não soffrerão 
apezar da dissidencia em que o nobre senador se acha 
collocado para com a actual ministerio? 

O nobre senador disse: «Vamos examinar esse 
contracto para a construcção da casa da moeda, vamos 
examinar esse contracto que se fez para a conducção do 
material para a provincia do Matto Grosso, e vamos saber 
porque o ministro do imperio pagou indevidamente a 
quantia de 27:000$ a certos individuos.» 

Senhores, a respeito do contracto para a 
construcção da casa da moeda, o meu nobre collega 
ministro da fazenda já deu na casa todas as informações, 
as quaes me parecem satisfactorias. Estou persuadido 
que, si o honrado membro pela provincia do Rio de Janeiro 
tivesse em mão todas as propostas que foram 
apresentadas ao governo para a construcção da casa da 
moeda, daria de certo a preferencia á proposta que foi 
adoptada. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Já se contractou? 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. ministro da 

fazenda já explicou os factos. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quando eu 

fallava aqui, estava sendo assignado o contracto. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. estava aqui, 

e o contracto se assignava lá? 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nem é o 



O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si não é prova, 
então o nobre senador perdôe-me, faltou á rhetorica, 
porque apresenta-nos um discurso só de exordio, sem 
narração. 

Sr. presidente, o nobre senador disse hontem, 
quando se lhe disse que elle se achava apaixonado contra 
o ministerio, disse que elle não tinha paixão alguma. 
Senhores, eu acredito que o nobre senador não tem 
paixão quando se dirige assim ao ministerio; mas houve 
pessoas apaixonadas contra o ministerio; houve até 
informações inexactas, illudiram a boa fé de S. Ex. dando-
lhe informações que não devia trazer á casa. Eu até 
acredito, Sr. presidente, que ha paixão nessas pessoas 
desaffectas ao ministerio, porque o nobre senador que 
mantém comigo relações de amizade, que muito prézo, 
desde o primeiro dia da discussão tem procurado mostrar 
que está apaixonado contra o seu antigo amigo. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Não apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Elle disse nesta 

casa que eu não podia estar no ministerio com o Sr. Souza 
Franco, porque tinha votado contra a 

ministro quem assigna. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Desde que são 

preenchidas certas formulas se póde dizer que um 
contracto está assignado e perfeito. 

Agora, a respeito do contracto celebrado para a 
conducção do material para a provincia de Matto-Grosso, 
direi, Sr. presidente, que, quando estava na presidencia de 
S. Paulo, recebi ordens do distincto general o Sr. marquez 
de Caxias, ordens muito severas, como sempre S. Ex. 
costuma expedir, afim de que se transportassem desta 
côrte para Matto-Grosso objectos destinados ao exercito; 
eu procurava cumprir essas ordens com todo o zelo; mas a 
difficuldade do transporte era extraordinaria, tanta que 
muitas vezes tive de mandar arrecadar o que se achava 
disperso pela estrada em consequencia das chuvas. As 
difficuldades de uma conducção em uma estrada egual a 
que se tem de atravessar de S. Paulo até chegar á Matto- 
Grosso são consideraveis. 

Ora, o actual Sr. ministro da guerra procurou 
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com todo o zelo fazer um contracto vantajoso ao Estado; 
S. Ex. ha de mandar essas informações ao senado; o 
senado ha de aprecial-as e vêr si houve algum desejo de 
abandonar os interesses da fazenda para proteger alguem. 
Esse contracto foi tão vantajoso, que o Sr. ministro da 
marinha, cujo zelo não se póde desconhecer, o adoptou 
completamente para fazer transportar os objectos que 
tambem tinha de mandar para Matto-Grosso. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado. 
O SR. M. DA JUSTIÇA: – Quanto ao pagamento 

dos 27:000$000... 
O SR. CANDIDO BORGES: – Os nobres ministros 

não são capazes de affirmar debaixo de sua palavra de 
honra que não se fizesse esse pagamento. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. ministro do 
imperio me auctorisou a declarar ao senado que não fez tal 
pagamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sempre são bons 
estes requerimentos; fazem com que se emende muita 
cousa...  

O SR. MINISTRO DE JUSTIÇA: – E’ certo que esse 
cidadão fez um requerimento pedindo esse pagamento: 
mas sem eu poder aventurar qual seja a decisão que o 
meu nobre collega o Sr. presidente do conselho pretende 
dar a esse requerimento, o que posso asseverar ao 
senado por parte de S. Ex. é que tal pagamento não se 
realizou. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado.  
O SR. CANDIDO BORGES: – Não se fez no 

thesouro, póde ser. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. duvida da 

palavra do Sr. ministro do imperio? 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 

Candido Borges. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, 

quando apresentei este requerimento, declarei ao senado 
que não tractava de responder a todos os pontos que 
constituiram o seu chamado exordio, porque eu tive 
necessidade de obter estas informações para poder 
discutir opportunamente todos estes pontos. Mas o que é 
que o senado tem visto? O senado tem visto, senhores, 
que tanto os dois nobres ministros, como os honrados 
membros que sustentam a administração, suscitaram uma 
discussão que me parecia fóra de tempo, mas que hoje é 

Ha, Sr. presidente, esse projecto do nobre ministro 
da justiça, projecto em cujo conhecimento não posso 
entrar, porque sou alheio á materia; mas, segundo a 
opinião de homens competentes, esse trabalho de S. Ex. 
tem muitos defeitos. Ha o projecto de cobre apresentado 
pelo nobre ministro da fazenda; mas note V. Ex. que, 
quando apresentei meu requerimento, ainda o projecto de 
cobre não tinha apparecido. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Queria de ouro? 
O SR. CANDIDO BORGES: – Digo de cobre por 

abbreviatura, é um projecto de cobre, de zinco e de 
estanho. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E cobro 
sem ser estanhado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Disse o nobre 
ministro da justiça: Como provais que não comparecemos 
ás sessões? Senhores, o senado sabe que em 3 dias 
successivos não houve sessão por falta de um ou dois 
membros, e no entanto não apparecia aqui nenhum dos 
quatro senhores ministros que são senadores, ao passo 
que os membros que fazem opposição ao ministerio 
estavam todos em seus postos. Mas, Sr. presidente, como 
dizia ha pouco, não quero prolongar esta discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já pedi a reforma 
hypothecaria, e não querem discutil-a. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA (rindo-se): – Tem 
muito empenho. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, eu 
não teria razão de fazer o requerimento que fiz, quando V. 
Ex. vê que o Sr. ministro da fazenda disse em seu 
relatorio, distribuido e lido por todos nós, que o contracto 
para a construcção da casa da moeda fôra celebrado, e no 
entanto hontem nos disse que não havia contracto? Si 
esse contracto não foi celebrado, ou si já o foi, que 
repugnancia é essa de se dar ao senado os necessarios 
documentos? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quem é que 
tem repugnancia? 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, da 
discussão que tem havido vou concluindo que o ministerio 
não pretende dar-nos as informações que pedi no 
requerimento em discussão, informações de que muito 
necessito para a discussão de materias que cedo terão de 
occupar-nos, e no exame das quaes não desejo 



uma necessidade. 
Disse ha pouco o nobre ministro da justiça; «O 

auctor do requerimento affirmou perante o senado que o 
ministerio não trabalha, que o ministerio não comparece ás 
sessões; mas em que se fundou o auctor do requerimento 
para avançar proposições desta ordem?» Sr. presidente, 
ha porventura alguem que ignore no senado e no paiz todo 
que devéras o ministerio não trabalha? qual é o projecto, 
qual a medida apresentada pelo ministerio? Abram-se 
todos os relatorios das repartições, e verse-ha que, 
segundo a opinião dos nobres ministros, tudo quando 
existe não presta, tudo deve ser reformado. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Onde está isso?
O SR. CANDIDO BORGES: – Eu mostrarei ao Sr. 

ministro da fazenda. Mas, pergunto eu, um ministerio, que 
assim julga de tudo quando existe, tracta porventura de 
apresentar alguma medida para reformar os males que 
suppõe existentes? De certo que não. 

argumentar sinão munido de provas vivas e incontestaveis.
Senhores, não contestarei as palavras do nobre 

ministro da justiça, quando me attribue a melhor boa fé, e 
affirma que por isso acredito nas falsas informações que 
me dão. Sim, relativamente ao ministerio tive um tal gráo 
de fé que não podia deixar de fixar o reparo de S. Ex., 
porque cheguei a acreditar que elle seria capaz de fazer 
algum bem ao paiz... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Até eu. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Senhores, 

relativamente aos contractos de que fallei em meu 
requerimento, não basta que o nobre ministro diga 
celebrou-se este ou celebrou-se aquelle; este é bom, 
aquelle é melhor, etc., é necessario que venham as 
informações pedidas afim de que avista dellas se possa 
demonstrar sem replica que fui illudido nas que me deram 
particularmente, segundo acaba de affirmar o nobre 
ministro da justiça. 

Sr. presidente, pelo que já se ha dito na casa, V. 
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Ex. vê que relativamente ao contracto para a construcção 
da casa da moeda nos deve ir fugindo a esperança de 
vermos os respectivos documentos; e relativamente ao 
pagamento dos 27:000$ o que me parece, segundo vou 
vendo, é que essa despesa foi feita pela verba secreta. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA (com força): – 
Protesto contra isso que o nobre senador está dizendo; 
eu não havia de mandar fazer pela verba secreta uma 
despesa desta ordem; está muito enganado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não está 
enganado; está fazendo um grande serviço, porque está 
tractanto de fiscalizar os dinheiros publicos. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Acha V. Ex. que 
estou enganado? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sim, senhor, 
está enganadissimo. 

O SR. CANDIDO BORGES: – E eu o emprazo 
para a occasião conveniente. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou prompto. 
V. Ex. ha de provar isso ao senado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Não posso provar 
com documentos, porque das despesas secretas não 
apparecem documentos. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Vamos 
tomando nota da asseveração. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Até aqui os 27 
contos tinham sido pagos pelo ministro do imperio, e 
agora é pela verba secreta. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Emfim, peço ao 
governo que nos mande as informações, porque a ellas 
compete decidir de que lado está a razão. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Até as 
pretenções não decididas V. Ex. quer que venham para a 
casa afim de serem decididas por V. Ex. 

O SR. MIRANDA: – Essa é boa! Não podemos 
conhecer dos pagamentos que se realizam? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Querem reduzir 
tudo á diplomacia. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, não 
continuarei a sustentar o meu requerimento, porque a sua 
passagem é hoje um dever de honra e de dignidade para 
o ministerio. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quem nega a 
passagem do requerimento? estou prompto a votar por 

eu affirmado que o ministerio não queria trabalhar, e que 
não tomava nos trabalhos legislativos aquella iniciativa 
que os interesses do governo representativo e da 
administração publica exigiam que tomasse. Não me 
parece que S. Ex. tivesse razão, porque, além de outros 
dias, o senado sabe e sabem todos que aqui vêm, que 
nos tres ultimos dias que deixou de haver sessão 
estivemos presentes 25 e 26 membros, deixando de 
comparecer tres ou todos os Srs. ministros, e sendo certo 
que com a presença delles haveria numero legal para os 
trabalhos. 

Relativamente á iniciativa das medidas, enunciei 
porventura alguma proposição menos exacta? Senhores, 
si abrirmos os relatorios dos nobres ministros, veremos, 
sinão em todos, em alguns, a affirmativa de que tudo 
quanto existe é máo e deve ser reformado; e entretando, 
apezar dessa convicção, apezar de desmoralizar-se o que 
existe, quaes são as propostas, quaes são os projectos 
de reforma apresentados? Conheço apenas esse que se 
diz de reforma judiciaria, e que, segundo a opinião de 
pessoas competentes, não preenche seus fins; e esse 
outro de cobre, ou de cobre, de zinco e de estanho, 
apresentado pelo nobre ministro da fazenda, e isso 
mesmo depois da apresentação do meu requerimento. 

Portanto, Sr. presidente, enunciei no senado uma 
proposição verdadeira, quando disse que o ministerio não 
trabalhava, e nem tomava nos trabalhos legislativos a 
iniciativa que de seu rigoroso dever lhe cumpria tomar; e o 
nobre ministro da justiça não destruiu o que affirmei. 

Sr. presidente, como já disse, a passagem de meu 
requerimento é para o governo um dever de honra; não 
procuro agora sustental-o e nem pedi a palavra para isso: 
pedi-a e muito especialmente para me occupar de uma 
proposição emittida na casa pelo illustre senador pela 
provincia de Pernambuco, o digno Sr. Visconde de 
Albuquerque, gentilhomem da imperial camara. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E 
conselheiro de estado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – E conselheiro de 
estado. V. Ex., Sr. presidente, concebe bem as 
difficuldades da minha posição; V. Ex. concebe bem o 
cuidado que devo empregar em cada uma palavra minha, 
a circumspecção a prudencia... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso todos nós. 



elle. 
O SR. CANDIDO BORGES: – E’ do seu dever, 

estou bem certo disto. 
Senhores, affirmou-se hontem nesta casa, por 

parte de dois distinctos senadores que occuparam a 
tribuna, que eu tinha apresentado um exordio de fogo, 
quando offereci o requerimento de que se tracta. 

O SR. D. MANUEL: – Ainda acha frio; que tal é a 
sua disposição contra o ministerio! 

O SR. CANDIDO BORGES: – Não sei si o exordio 
era de fogo, mas muitas vezes é necessario um pouco de 
fogo para derreter a neve que resfria e enerva á 
administração publica. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Tudo isso é 
bonito em declamação. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Muito incommodado 
mostrou-se o nobre ministro da justiça por haver 

O SR. CANDIDO BORGES: – ...quando sou 
forçado a entrar em uma questão em que não posso 
deixar de referir-me, ainda que muito levemente, a um alto 
poder, cujo nome não posso pronunciar sem me sentir 
repassado pelo mais profundo sentimento de respeito e 
veneração. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isto é de todos. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Está 

agora em moda. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Poder a quem a 

constituição do Imperio com muita sabedoria e prudencia 
collocou fóra de nossos debates. 

O SR. PRESIDENTE: – Esse poder o nobre 
senador sabe que não póde ser trazido á discussão sinão 
para se lhe attribuir todo o bem (apoiados.) 

O SR. CANDIDO BORGES: – Certamente. 
(Cruzam-se diversos apartes do Sr. Silveira da 

Motta e outros senhores. 
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O SR. PRESIDENTE: – Si esse senhor senador 

estava fóra da ordem, o nobre senador ou outro qualquer 
tinha direito como eu de o chamar á ordem, isto é do 
regimento, e não o fez. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu!? Por que razão 
não o chama agora? 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu creio que hei de 
satisfazer as conveniencias do senado, que hei de 
respeitar o regimento e a constituição do Estado, e V. Ex. 
me chamará á ordem si eu me desviar de meus rigorosos 
deveres. 

Disse o nobre visconde, gentilhomem da imperial 
camara e conselheiro de estado: «Si eu fosse ministro e si 
me dirigissem uma opposição tão forte, tão violenta, como 
o fez ao ministerio um membro desta casa, que tem 
accesso junto á corôa, iria immediatamente pedir a minha 
demissão.» 

Sr. presidente, consultando a constituição do 
Imperio, vejo que o art. 133 assim se exprime ella (lê): «Os 
ministros de estado serão responsaveis: 1º Por traição. 2º 
Por peita, suborno ou concussão. 3º Por abuso do poder. 
4º Pela falta de observancia da lei. 5º Pelo que obrarem 
contra a liberdade, segurança ou propriedade dos 
cidadãos. 6º Por qualquer dissipação dos bens publicos.» 

Si deste artigo passo ao art. 47 § 2º, vejo que, 
tractando-se das attribuições do senado, compete-lhe: 
«Conhecer da responsabilidade dos secretarios e 
conselheiros de estado.» Si passo desta disposição ao 
exame do art. 15 § 9º, encontro como attribuição do poder 
legislativo: «Velar na guarda da constituição e promover o 
bem geral da nação.» Si finalmente examino o art. 26, vejo 
que: «Os membros de cada uma das camaras são 
inviolaveis pelas opiniões que proferirem no exercicio das 
suas funcções.» 

Si, pois, são estas as attribuições que em vantagem 
da causa publica a constituição conferiu aos membros do 
poder legislativo, perguntarei ao nobre visconde, 
gentilhomem da imperial camara, onde encontrou S. Ex. na 
lei fundamental do Estado um artigo, ou um principio 
restringindo aquelles de que acabei de fazer menção, isto 
é, annullando as attribuições ou direitos de qualquer 
senador do Imperio no caso em que elle tenha a honra de 
servir á corôa? E, si é possivel que a perspicacia de S. Ex. 
tenha descoberto essa disposição na lei, então perguntarei 

em cuja guarda temos o rigoroso dever de 
incessantemente velar? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Está 
muito enganado; nunca procedi dessa fórma. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Tanto, Sr. presidente, 
não ha nenhum artigo na constituição do Estado que 
prohiba o livre exercicio desse direito a qualquer dos 
membros do poder legislativo, tanto é certo que no 
exercicio desses direitos ha no senado perfeita liberdade 
de pensamento e de expressão, tanto o voto de cada um 
se dirige apenas pelo impulso livre da consciencia, que ha 
ainda bem poucos dias, isto é, na discussão da resposta á 
falla do throno, um facto se deu sufficiente para 
demonstrar á evidencia o que deixo dito. 

V. Ex. é testimunha, Sr. presidente, do que 
aconteceu nessa occasião; V. Ex. viu que de 12 ou 13 
membros do senado, que têm a honra de ter accesso junto 
á corôa, parte delles fez opposição ao governo, e votou 
contra elle, e parte sustentou as idéas do gabinete, e votou 
com elle. Este facto o que prova senhores? 

O SR. NABUCO: – Que ha pró e ha contra. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si não 

podem ser da opposição, tambem não podem ser 
ministeriaes. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Este facto, Sr. 
presidente, em minha opinião prova uma grande verdade, 
verdade que ninguem terá a coragem de contestar; elle 
prova, senhores, uma verdade que deve ufanar a nação 
brasileira, que constitue uma gloria para o governo 
representativo, que é um bello e edificante exemplo da 
realeza, porque elle demonstra que ha no Brasil uma alta 
região onde não tem accesso, é verdade, as machinações 
do sophisma e da intriga, mas onde têm accesso em pé de 
perfeita egualdade e acolhimento todos os direitos desde 
os dos grandes da côrte até os dos ultimos do povo. 

Sr. presidente, com estas explicações tenho 
justificado o modo por que me tenho comportado nesta 
casa, e creio que devo ter satisfeito completamente o 
nobre senador, gentilhomem da imperial camara. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O nobre 
senador, que acaba de fallar, supponho que me não 
comprehende, que elle deve em verdade obrar como lhe 
parecer. Quem lhe contesta? Senhores, a minha opinião 
não é ácerca do nobre senador, a minha opinião é ácerca 



por que excepção extraordinaria e inexplicavel o nobre 
visconde, gentilhomem da imperial camara, tem sido nesta 
casa opposicionista constante e eterno de todos os 
gabinetes. 

Perguntarei ainda por que excepção extraordinaria 
e inexplicavel o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, 
gentilhomem da imperial camara, fez uma opposição tão 
pronunciada, tão forte, tão violenta aos ministerios de 29 
de setembro de 1848 e de 6 de setembro de 1853? Não 
são esses dois nobres senadores gentishomens da 
imperial camara? Sem duvida alguma. E si os nobres 
senadores, que têm a honra de ter accesso junto á corôa 
como o orador que agora se dirige ao senado si elles têm 
podido fazer e fazem essa opposição, porque se acreditam 
no exercicio perfeito de um direito constitucional; como, Sr. 
presidente, se póde conceber que um outro membro de 
egual categoria e nas mesmas condições não tenha egual 
direito? Pois os nobres senadores podem coarctar esse 
direito a um seu collega; direito que se acha exarado na 
constituição do Estado, 

das pessoas que exercem as attribuições do poder 
executivo, ou que têm a sua confiança. Eu conheço que os 
membros ou agentes do poder executivo, que os ministros 
podem passar sem maiorias nas camaras: isso para mim é 
uma cousa que a constituição lhes confiou, porque deu-
lhes a attribuição de aconselhar á corôa o voto nas 
medidas da camara; é em que me fundo. 

Mas que os conselheiros da corôa, que os ministros 
do poder executivo não tenham todas as provas da 
confiança da corôa, isso é o que não admitto. Os ministros 
do poder executivo, que continuam em suas funcções sem 
a prova da confiança da corôa, esses ministros desservem 
ao seu paiz; esses ministros não têm para com a corôa 
aquelle respeito, a aquella consideração que devem ter. 
Esta é a minha questão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Os 
actuaes? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os que 
V. Ex. quizer. 
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA – V. Ex. 

diz esses! Não sabia quem era; peço perdão a V. Ex. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Está 

perdoado. 
Sr. presidente, as pessoas que têm ingresso 

perante a corôa, é necessario não confundir, são todo o 
mundo; felizmente a corôa no nosso paiz acolhe sob o seu 
manto a todos os subditos; mas ha uma differença entre 
ingresso e privança; e aquelles que têm privança... 

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. sabe disso? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

Havemos chegar até lá. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual é a privança? 

A unica de que V. Ex. póde fallar é a do cargo. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Perdôe-

me, eu não quero trazer exemplos da Inglaterra, nem da 
França, nem de todos os paizes; eu vou á minha casa, á 
minha terra, pergunto si algum ministro de Estado póde 
apresentar-se em publico e dizer que está investido de 
toda a confiança de corôa, partilhar mesmo este prestigio 
do poder, quando aquelles que são conhecidos como do 
ingresso... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Têm todos que são 
officiaes da casa, como tem V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Têm 
todos os subditos, todos os Brasileiros, não se recusa o 
ingresso a ninguem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: Então onde está a 
especialidade? 

(O Sr. visconde de Jequitinhonha dá um aparte.) 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A isso é 

que eu não vou. 
(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A discussão é a 

mais fóra da ordem que é possivel. 
O SR. PRESIDENTE: – Não ha tal; certos apartes 

ainda são mais fóra da ordem. 
(Cruzam-se diversos apartes.) 
O SILVEIRA DA MOTTA: – Eu estou reclamando a 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Seria mais conveniente que 

o nobre visconde não continuasse a discutir, este objecto. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – V Ex. 

faz-me o obsequio de mandar ler o regimento acerca da 

onde eu não admitto que possa haver uma nuvem que a 
queira manchar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa todos 
admittem. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Essa 
todos admittem? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não a que V. 
Ex. enunciou antes. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Senhores, é necessario que eu diga que por muitas vezes 
tenho merecido uma tal benignidade da corôa, que não 
posso reconhecer cousa maior. Supponha o nobre 
senador, supponha o senado que, no momento em que a 
corôa me prodigalisava todos esses favores, eu vinha aqui 
para o senado e hostilizava os ministros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que tinha isso? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que é 

que o publico julgaria? Os ministros não tinham o direito de 
dizer á corôa: «Senhor, estas bondades que tendes para 
um subdito que talvez tenha muito merecimento, 
prejudicam o desempenho dos meus deveres para 
convosco»? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não dizia. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Talvez 

raros ministros, eu fallo perante ministros, tenham deixado 
de ter occasião de fazer isso. Eu fallo perante ministros, 
senhores; respeitemos o que devemos respeitar, não 
queiramos por pequeninas paixões fazer recahir suspeitas 
onde nunca póde havel-as. Os garantes, os fiscaes dessa 
virgindade são os ministros da corôa: pesem bem as 
palavras que pronuncio. Eu não trago aqui a corôa para a 
discussão, a discussão é dos ministros. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não falle em 

privança. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Saibam 

os nobres senadores, ou os nobres senadores sabem mais 
do que eu que ministros de governos constitucionaes têm 
até feito que a corôa abandone as proprias damas, porque 
os ministros presumiam que a sua confiança não era plena 
com a assistencia dellas. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Está bonito! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ande lá, 

diga o que quizer. Eu hei de sustentar sempre a 



discussão? Si eu estou fóra da ordem, si ha alguem que 
diga isto, que o demonstre; o senado decida si assim é. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si quer eu peço a 
palavra. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu digo 
que os ministros da corôa devem ser revestidos de todas 
as provas de confiança da parte da corôa; e que no 
momento em que houver a menor duvida, a menor 
desconfiança nesses ministros, a sua lealdade requer que 
se apresentem perante a corôa e digam: «Senhor, eu não 
posso continuar, ha suspeitas no publico de que vossa 
confiança não é completa;» si assim fizerem servem ao 
seu paiz, e a corôa toma as medidas que julga 
convenientes; acceita a demissão de seus ministros, ou 
providencia como em sua alta sabedoria, entende. Eis o 
meu principio, a minha theoria, senhores, e isto não é 
sinão realçar a corôa, 

integridade das attribuições da corôa, e é nessa hypothese 
que eu digo que os seus ministros devem ter plena 
confiança; porque, si assim não fôr, é ella a primeira a 
soffrer, quando não ha cousa mais facil do que retirar essa 
confiança, desde que ella desconfia. Eis porque eu não 
quero subordinar-me ás maiorias; si uma maioria apoia o 
ministerio, ainda assim digo: si ella entender em sua 
sabedoria que esses ministros não servem com aquella 
lealdade que convém, póde demittil-os. Agora o inverso: 
digo aos ministros – si vós entendeis que o publico 
desconfia, que a confiança da corôa, não é inteiramente 
plena para comvosco, vós deveis demittir-vos, vós deveis 
levar as vossas representações perante a corôa, que 
obrará segundo fôr mais conveniente á sua sabedoria. Eis 
os meus principios. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ha bastante; 
confiança 
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no parlamento; lá estão na camara dos deputados 76 votos 
contra 35. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A 
confiança do parlamento? Sim, dos nossos parlamentos; 
nós sabemos todos como somos creados; o que têm elles 
feito? (risadas) Ai! de nós, Sr. presidente, si não fôsse a 
corôa, permitta-se-me agora esta expressão. Eu não me 
recordo de ter feito opposição com essa confiança da 
corôa nem com essa privança. 

As opposições antes da maioridade não vêm ao 
caso, porque então eu não era criado do paço, foram as 
posteriores; eu me recordo que fiz uma opposição forte 
aos ministros, supponho que em 1841 ou 1842, por 
occasião dos acontecimentos de Minas e S. Paulo; me 
recordo mesmo de que fIz uma indicação nesta casa, para 
que não fossem admittidos a tomar assento nella dois 
membros que tinham pertencido ao concelho da corôa, 
quando foram presos dois senadores, indicação de que 
tenho a maior honra. Senhores, eu não estava em serviço 
do paço nessa época. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando foi ministro 
teve opposição de officiaes da corôa, e não fez isso que 
nos disse. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ha 
essa chronica... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Senhores, eu não digo que não se vote como se 
entender... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que queremos. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...me 

refiro á essa opposição de censura, como ás que foram 
feitas pelo nobre senador que apresentou o requerimento. 
As palavras de S. Ex. pódem traduzir-se nisto: «Os 
ministros da corôa são incapazes do logar que occupam» 
é este o seu pensamento; e os ministros da corôa, que têm 
confiança della, confiança official, e que são responsaveis, 
não devem dizer a corôa: «Senhor, o publico julga que nós 
não temos a confiança de V. M. I.; acceitai a nossa 
demissão por esta razão»? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A razão 
por que são obrigados a dizer isso é que não posso achar. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A razão 
é que as opiniões de V. Ex. influem sobre as minhas, e 
assim por diante. 

duvida alguma; mas ha certos logares que impõem certos 
deveres; não ha liberdade sem restricção, e quem quer ter 
completa liberdade, a primeira cousa a que se deve dispôr 
é a ir dizer á corôa: – Senhores, vossas bondades são 
grandes; mas como tenho de hostilizar o ministerio...» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não ha 
incompatibilidade. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não ha 
incompatibilidade, quando o ministro não conhece sua 
posição, quando não se reveste dos deveres que lhe são 
impostos, para que a corôa jámais tenha a menor suspeita 
de falta de confiança para com ella. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esse principio 
tambem inhabilitaria os gentis-homens para serem 
ministros. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Respeito 
o nobre senador, a quem me refiro, e cujo comportamento 
despertou a necessidade que eu tenho de fazer estas 
considerações perante a casa; mas eu quero estabelecer 
uma doutrina san; quero que se não confundam as 
differentes posições. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que desejamos é 
que V. Ex. não tire nada ao nobre senador, a quem se 
refere. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não lhe 
tiro cousa alguma. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Está 
tirando. 

 O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estou 
fallando do ministerio. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si eu 
fôra o nobre senador pelo Rio de Janeiro, não fallava mais 
no senado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Póde 
fallar, póde votar... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é necessario 
dar-lhe uma bitola. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...mas 
não provoque aquelles que seu amo e meu... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Aqui não ha amo. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que 

não ha? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Aqui ha senadores. 



O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço 
licença para declarar que não, porque sei o contrario disso.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Todos 
nós desejamos informar-nos do estado das cousas e das 
circumstancias; desde que da parte de pessoas que têm 
ingresso á corôa se hostilisa os ministros, nós temos um 
escudo, temos a quem nos encostar, e me parece que nós 
influimos bastantes sobre o equilibrio, admittindo as 
opiniões desses honrados membros do concelho de 
estado, porque o publico fóra daqui... Senhores, eu digo 
alguma cousa que todo esse mundo não esteja dizendo 
pela bocca pequena? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Está 
creando um castello sem base. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estou 
estabelecendo um principio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os officiaes da 
corôa têm ampla liberdade do emittir suas opiniões. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Têm, 
sem 

(Apoiados.) 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha 

senadores de todas as categorias. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (com força): – Aqui só 

ha senadores. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha 

senadores ministros, ha senadores conselheiros de 
estado, ha senadores criados da casa imperial; cada um 
tem seus deveres. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Dentro 
do senado? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Dentro e 
fóra. Supponha o nobre senador que eu me servisse das 
informações que podesse colher no concelho de estado 
para vir com ellas hostilizar o ministerio; V. Ex. acharia isso 
muito bom? V. Ex. não se lembra, porque ainda não era 
nascido nesse tempo, mas na casa ha quem saiba que eu 
não admitti que o concelho 
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de estado fôsse vitalicio, e ainda sou desta opinião; eu 
queria que o ministerio tivesse uma acção sobre o 
concelho de estado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E tem. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Qual é? 
O SR. PRESIDENTE: – Senhores, a discussão não 

póde ter logar por dialogos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os conselheiros de 

estado podem passar de effectivos a extraordinarios. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Então 

minha opinião prevalece, e é que não sejam vitalicios. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ outra questão. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ainda ha 

mais, além disso o circulo é muito limitado; entendo que 
devia ser indefinido, porque é necessario não ligar a corôa 
a taes e taes individuos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso não invalida a 
minha argumentação. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Invalida; 
o ministerio póde crear embaraços nesta corporação, 
porque o circulo é muito pequeno; são vinte e quatro 
individuos. 

Ha porém a liberdade de qualquer conselheiro de 
estado deixar de o ser, assim como qualquer dos 
empregados da casa imperial pódem pedir, não digo a sua 
dispensa, mas a sua retirada por algum tempo; têm todos 
essa liberdade, e quem quer fazer uma opposição destas 
tem esse direito; mas conservar as regalias e fazer esta 
hostilidade, digo eu que este procedimento é livre, mas ao 
ministro da corôa incumbe o definir bem sua posição. Não 
cortei a liberdade a ninguem, não entro, nem por sombra, 
nas regalias da corôa, não as discuto, o que discuto é a 
necessidade de que os ministros tenham plena confiança 
da corôa; é o que entendo, e o que entendi sempre; talvez 
esteja em erro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pôr o ministerio á 
sorte ou á mercê de uma opinião individual, isso em um 
governo parlamentar, é realmente inadmissivel. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Tambem 
não digo que o ministerio tome o meu conselho. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem V. Ex. tomou. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não me 

recordo dessa opposição, o que posso asseverar é que 
estou dizendo o que sinto, não estou fazendo castellos, e 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Votar, 
não; o nobre senador pelo Rio de Janeiro não votou 
sómente, disse mais alguma cousa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que V. Ex. quer é 
uma subtileza que não percebo. 

O SR. PRESIDENTE: – Isto é uma conversação em 
que os nobres senadores estão com o orador; o regimento 
não permitte que se discuta por esta maneira. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr. 
presidente, pedi a palavra para uma explicação e 
supponho que me tenho explicado sufficientemente. Si não 
quizerem entender-me, não me entendam; julguei que 
esse era o meu dever, e si esse dever foi mal 
desempenhado, não tenho culpa disso. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr. presidente, a 
natureza creou-nos com dois ouvidos e uma bocca. Disse 
um dos sete sabios da Grecia que por essa maneira a 
natureza nos indicava que deviamos ouvir muito para 
aprender, e fallar pouco para errar menos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 
porque? 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr. presidente, 
desde que a appareceu nesta casa a irritante discussão 
sobre a resposta á falla do throno, eu tenha, mudo e 
quedo... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Qual 
junto de um penedo outro penedo. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...procurado ouvir 
muito para fallar pouco; e hoje mesmo eu não levantaria a 
voz neste augusto recinto, si não entendesse que a saúde 
e a vida de um senador devem sempre andar atadas com 
a felicidade dos seus constituintes, com a ventura e 
grandeza do seu paiz. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que, quando um 
homem principia a soffrer molestias filhas dos annos, 
quando nossa pelle principia a rugar-se, molestias e rugas 
que não são outra cousa sinão bilhetes que a morte nos 
envia communicando-nos que em breve nos fará uma 
visita; quando chegamos a esse estado, digo, nosso 
espirito soffre em consequencia da fraqueza do nosso 
corpo, fica tambem engelhado: mens sana in corpere sano.

São essas, Sr. presidente, as razões por que tenho 
guardado silencio, limitando-me a ouvir os nobres 
senadores com a maior attenção possivel. 



obro assim pela muita deferencia que tenho aos differentes 
poderes do Estado; mas offender a ninguem, nem por 
sombra; coarctar a liberdade a ninguem, nem por sombra; 
cada um póde fazer o que entender, lembre-se porém das 
consequencias. Digo isto hoje, disse antes, hei de dizer 
sempre, porque supponho que estou muito em regra. 
Provoco, desafio a alguem, afim de mostrar que em tal ou 
tal tempo estive em contradicção com o meu pensamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex., quando 
ministro, soffreu opposição de membro do parlamento que 
eram officiaes da imperial camara. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
quero que se diga nunca que ninguem deixe de votar como 
entender. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que V. Ex. 
estava dizendo. 

Os nobres senadores têm proferido estiradissimos, 
repisadissimos discursos mesmo antes da resposta á falla 
do throno, enunciando sempre suas idéias vestidas com as 
flores de Demosthenes; mas, Sr. presidente, essa 
roupagem brilhante com que os nobres senadores vestem 
suas idéias, essas flôres não cobrem certos espinhos, 
espinhos mui pungentes que sob ellas se observam? 

Senhores, qual é o nosso estado? quando nos tem 
custado a definição da palavra conciliação? (apoiados) 
Quanto nos tem custado a maneira de se executar essa 
conciliação? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo tem 
gasto um dinheirão, é verdade... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – V. Ex. sabe muito 
bem que o tempo é dinheiro; quem não pensa que o tempo 
é dinheiro engana-se: ora, desde que se abriu a sessão 
até hoje, ha mais de dois mezes, o que é que o senado 
tem feito? Eis-aqui um dos espinhos que se encobrem 
debaixo dessas flores que ornam os discursos dos nobres 
senadores. 
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Isso desacredita a quem? E’ porventura aos Srs. 

ministros? Elles têm ganho muito com essa discussão. O 
desacredito é para o senado, porque o povo pergunta: O 
que o senado tem feito durante mais de dois mezes de 
sessão? Tem gasto uma grande somma de dinheiro. 

Nosso tempo precioso tem sido todo consumido em 
discussões calorosas, isto desde os primeiros dias, antes 
mesmo do voto de graças, isto é, antes que o nobre 
senador pela provincia de Minas furtasse a penna daquelle 
philosopho grego que creou a dialectica pró e contra, e 
com ella escrevesse a resposta á falla do throno, resposta 
que se parecia com a sentença de certo desembargador:  
«morra e não morra; aperta o nó que não corra;» (risadas); 
resposta que censurava e elogiava o ministerio! 

Um nobre senador levantou na casa uma questão 
muito grave, Sr. presidente; disse S. Ex. que é impossivel 
(note o senado a força da palavra impossivel) haver uma 
pessoa que não veja que o ministerio quer crear uma 
dictadura. V. Ex. conhece sem duvida alguma os preceitos 
da rhetorica; não acha V. Ex. que nessas expressões ha 
uma figura que, segundo dizia o meu mestre, se chama 
emphase, figura pela qual as palavras significam mais do 
que soam? 

Senhores, si eu estivesse convencido de que o 
ministerio queria estabelecer uma dictadura, negar-lhe-hia 
pão e agua: empregaria todos os meios para lançal-o por 
terra. Seria porém necessario que, para se provar isso, 
não viessem o cáes da Gloria, o canal do mangue e outras 
cousas destas natureza que fazem rir. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E outras vezes 
dizem que o ministro é muito fraco. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – A V. Ex. a 
opposição tem elogiado o mais que é possivel. Quer V. Ex. 
vêr? Ella confessa que o Sr. presidente do conselho é um 
homem de conhecimentos extraordinarios, um homem que 
desde a nossa independencia tem prestado os maiores 
serviços: pois bem, é este homem a quem hoje em dia o 
Sr. ministro da fazenda tem pela mão, segundo dão a 
entender os nobres senadores! Não será isto um grande 
elogio aos talentos e á habilidade do nobre ministro da 
fazenda? Sem duvida alguma. 

E’ na verdade incrivel que, depois de reconhecerem 
os nobres senadores os profundos conhecimentos, os 
relevantes serviços, a longa experiencia e o grande 

O SR. MIRANDA: – Está enganado, havia mais 
gente. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Havia alguem nas 
galerias? 

O SR. MIRANDA: – Sim, senhor. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Pois declaro que 

não vi ninguem. 
O SR. MIRANDA: – E’ porque não vê. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Não preciso de 

oculos para aquella distancia. 
O SR. MIRANDA: – Eu tambem estava presente. 
O SR. PRESIDENTE: – A discussão não póde 

continuar por dialogos; peço ao Srs. senadores que não 
interrompam o orador. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Mas, como dizia, 
vendo-me nessa solidão, corri áquellas portas para 
examinar si nellas estava prégado o escripto de Cromwel – 
Casa para alugar. – (Risadas.) 

Depois da discussão do voto de graças, Sr. 
presidente, V. Ex. ouviu mais palavras? Conticuére omnes, 
intentique ora tenebant; ninguém mais fallou; e assim 
gastou o senado dois mezes sem fazer nada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo é que 
não quer a reforma hypothecaria. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O governo não 
apresenta requerimentos. 

O SR. MIRANDA (ao orador): – E V. Ex para que 
está gastando o tempo? 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu estava 
enfastiado do silencio em que me conservei durante mais 
de dois mezes (risadas.) 

Mas, como ia dizendo, depois da discussão do voto 
de graças, começou a deixar de haver sessão, com o que 
o senado perde tanto no conceito publico, como com as 
discussões inuteis e irritantes... 

O SR. MIRANDA: – Tenho vindo constantemente. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu tambem tenho 

vindo, e costumo chegar bem cedo, porque eu e o meu 
illustre amigo o Sr. visconde de Sapucahy somos como os 
matutos que dormem com as gallinhas e acordam com os 
gallos (risadas); mas, quando dava a hora, o Sr. presidente 
proferia as palavras sacramentaes: – Hoje não ha sessão. 

Depois desse silencio, dessa interrupção dos 
nossos trabalhos durante muitos dias, vieram as 



prestigio do Sr. presidente do concelho, o supponham tão 
imbecil que se deixe levar pela mão! 

E ainda mais, senhores, ao passo que os nobres 
senadores cahem nessa flagrante contradiccão, entesam o 
arco para darem mais força á flecha com que desejam ferir 
a esse respeitavel ancião, digno de toda a estima; os 
nobres senadores dizem que S. Ex. quer estabelecer uma 
nova dictadura! De maneira que esse homem illustrado e 
illustre ou é um imbecil ou o peior dos Brasileiros!! Porque 
na realidade, o que seria uma dictadura no Brasil? O 
acabamento do Imperio. E para quem seria essa 
dictadura? Isto nem se póde suppôr. 

Quando por occasião da discussão do voto de 
graças um nobre senador da opposição fallou por tres ou 
quatro horas, e eu olhei para este recinto e não vi sinão 
tres ou quatro opposicionistas, e olhei para as galerias e 
não vi nem uma pessoa... 

discussões; mas sobre que? Outra vez sobre 
requerimentos. Ora não me dirão os senhores para que 
servem taes requerimentos a respeito de cousas que todos 
sabem ou que todos podem saber? A caso não temos na 
mesa outras materias muito mais dignas de discussão? 
Acaso já ouvimos tractar aqui sobre a prisão arbitraria dos 
cidadãos? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Agora, na occasião 
de reforma, tractare nos disso. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Os nobres 
senadores se importam mais com as cousas materiaes do 
que com as moraes; mas lembrem-se de que, quando em 
qualquer parte do mundo conhecido aquelle que dizia civis 
romanus sum era respeitado; quando o senado romano 
assimilhava-se aos estrangeiros um congresso de deuses, 
Roma era edificada de tijolo, o cidadão romano largava o 
arado para pegar na espada, largava a espada para tornar 
a pegar no arado. Quando, porém, Roma era edificada de 
marmore, o civis romanus 
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sum era objecto de riso e de escarneo; os senhores sabem 
que nessa época os Romanos se empregavam em edificar 
templos a esse homem barbaro que matou a mais de 300 
senadores, e iam expargir flores sobre o tumulo de Nero. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Veja V. Ex. que o 
Sr. ministro da fazenda não quer edificar cidades de 
marmore e sim de papel. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O que quero é que 

qualquer de nós possa dizer civis... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...brasiliensis sum. 
O SR. BARÃO DE PINDARE’: – ...brasiliensis sum; 

mas isto entre nós é o que não tem apparecido. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem apparece... 
O SR. BARÃO DE PINDARE’: – O que querem é 

conciliação... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – De papel. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...de um modo que 

não comprehendo; porque vejo os nobres senadores 
censurarem o ministerio sem nos dizerem como hão de pôr 
em practica as suas idéas. Quando se lhes pergunta: «De 
que modo obrareis?» respondem: «Não temos obrigação 
de dar luzes ao poder; caia este gabinete, e então vos 
mostraremos.» De maneira que o povo anda ás escuras a 
respeito do que quereis; porque, olhando para o vosso 
passado, não póde deixar de dizer: «Quem não vos 
conhecer que vos compre (risadas); sois como aquella 
figura que tinha uma trave nos olhos, e estava apontando 
para a outra em cujos olhos havia um argueiro; o que 
traduziriamos em brasileiro por «Macaco não olha para o 
seu rabo (risadas geraes.)» 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, elles não 

olham... 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ lá com os 

senhores. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O que temos 

lucrado com esta opposição? Entretanto era de suppôr que 
lucrassemos; porque ella não se compõe de trampistas 
que tenham a peito acoroçoar o mal; a opposição compõe-
se de nobres juizes, Exms. letrados, e de homens que têm 
coberto passo a passo as pegadas de Marte... 

O SR. MIRANDA: – Isso prova a importancia della. 
O SR. BARÃO DE PINDARE’: – E’ uma opposição 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos Srs. senadores 
que não estejam interrompendo o orador. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Meus senhores, 
vamos fazer alguma cousa. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não venham 
requerimentos todos os dias. 

O SR. MIRANDA: – E’ interesse publico. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Não arrastemos o 

senado brasileiro pelas raias do senado de Caligula; 
vamos fazer alguma cousa, não desacreditemos o senado. 

O SR. MIRANDA: – Não somos nós. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O publico nos 

observa; o povo tem grandes necessidades e nos diz: 
«Vós que vos assentais em mesa opipara, dai-nos ao 
menos uma migalha; vós que ganhais tantos contos de réis 
por accumulação de empregos e em virtude de 
aposentadorias, lembrai-vos dos que soffrem.» 

O SR. MIRANDA: – Porque o nobre senador tem 
approvado essas aposentadorias? Porque não as tem 
combatido? 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Quem disse ao 
nobre senador que as tenho approvado? Está enganado. A 
um dos meus maiores amigos nesta casa, o visconde de 
Congonhas, disse eu: «Meu caro, sou teu amigo, mas não 
voto pela tua aposentadoria. – Não vês que estou velho? – 
Si pódes vir ao senado, tambem pódes exercer outras 
funcções.» E votei contra. Senhores, quando o povo vos 
perguntar: «Porque ganhais tantos contos de réis como 
aposentados, o que respondereis? – Já trabalhei»? Mas o 
povo replicará: «Então não fostes pagos?» 

(Aqui o orador sustenta com alguns Srs. senadores 
um dialogo, do qual não podemos ouvir sinão algumas 
palavras destacadas. O Sr. presidente reclama a 
attenção.) 

O SR. D. MANUEL: – O que os senhores querem é 
fatigal-o; não se lembram que na edade em que se acha, 
não póde fallar por muito tempo (Ao Sr. barão de Pindaré) 
Meu amigo, vamos embora, que já são horas. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu tinha vontade de 
dizer alguma cousa sobre o que fallou o meu nobre amigo, 
o Sr. visconde de Albuquerque, homem a quem sou 
affeiçoado desde o dia em que, como ex-ministro do Sr. D. 
Pedro I, teve a coragem de dizer no parlamento: «De tudo 
quanto o Sr. D. Pedro I fez, sou eu o responsavel;» isto em 



temivel, e por isso estou calado ha mais de dois mezes. 
O SR. MIRANDA: – Sempre ella vale alguma cousa.
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. BARÃO DE PINDARE’: – Quem não havia de 

temer o rompante com que principiou o nobre senador pela 
provincia de Matto-Grosso? 

O SR. MIRANDA: – Breve voltarei ao Uruguay. 
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Fallou aqui não sei 

por quantas horas. 
O SR. MIRANDA: – Foi por causa de um discurso 

do Sr. ministro da fazenda. 

uma época como aquella de que todos nós temos 
conhecimento. Mas, Sr. presidente, já me acho fatigado e 
a hora está adiantada. 

Releve o senado este meu desabafo para pedir por 
todos os anjos do céo que façamos alguma cousa. Não 
quero, Sr. presidente, nunca quererei uma opposição 
muda: a mudez é irman gemea da morte; porém a 
tagarellice irritante o que é? irman gemea da damnação. 
De que serve uma polémica irritante, ao ponto a que temos 
chegado aqui? Onde vamos com isto? Meus senhores, 
poucas palavras e mais obras; é o que vos peço por todos 
os anjos do céo, em prol das necessidades do paiz. 

Verificando-se não haver casa para se votar, o Sr. 
presidente declara adiada a discussão, e dá para a ordem 
do dia da seguinte sessão: 
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1ª parte. – 3ª discussão da proposta do poder 

executivo, com a emenda da camara dos deputados, 
fixando a força naval para o anno financeiro de 1859 a 
1860: e continuação das discussões adiadas. 

2ª parte. – 1ª e 2ª discussão da proposição da 
camara dos deputados sobre a administração da justiça, 
com o respectivo parecer das commissões de constituição 
e legislação. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da 
tarde. 

 
SESSÃO DE 8 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 
Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem 

do dia. – Fixação da força naval. Votação. – Requerimento 
do Sr. Candido Borges, pedindo varias informações ao 
governo. Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha e 
marquez de Olinda. Votação. – Segunda parte da ordem 
do dia. – Reforma judiciaria. Questão de ordem. 
Observações dos Srs. Nabuco, Vasconcellos, Souza 
Ramos e Silveira da Motta. Requerimento de adiamento. 

 
A’s 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. 

presidente abre a sessão, estando presentes 29 Srs. 
senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
 

EXPEDIENTE. 
 
O Sr. 1º Secretario lê um officio do 1º secretario da 

camara dos deputados, remettendo as duas seguintes: 
 

PROPOSIÇÕES. 
 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a pensão annual de 600$ 

concedida por decreto de 8 de junho de 1858, sem prejuizo 
do meio soldo, a D. Maria Josefina Seára, viuva do 
tenente-general Antonio Corrêa Seára; a de 180$ a cada 
um de seus filhos, Eugenio Corrêa Seára e Antonio Corrêa 
Seára, emquanto menores; e a de 240$ a cada uma de 

Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario. 

Vam a imprimir, não estando já impressas. 
No decurso da sessão compareceram mais 9 Srs. 

senadores. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

FIXAÇÃO DA FORÇA NAVAL. 
 
Entrou em 3ª discussão, e foi approvada sem 

debate, para subir á sancção imperial, a proposta do poder 
executivo com a emenda da camara dos deputados, 
fixando a força naval para o anno financeiro de 1859 – 
1860. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO GOVERNO. 
 
Continúa a discussão adiada na sessão 

antecedente do requerimento do Sr. Candido Borges, 
pedindo informações ao governo sobre os contractos 
ultimamente feitos para a remessa de material e pessoal 
do exercito para a provincia de Matto-Grosso, e sobre 
outros objectos. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha pronuncia um 
discurso que publicaremos no appendice. 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO (Presidente do 
Concelho): – Sr. presidente, eu queria satisfazer ao nobre 
senador que fez o requerimento sobre os 27:0000$. O 
nobre senador affirmou que já se tinha feito esse 
pagamento. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Que se dizia que se 
havia feito. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – O Sr. 
ministro da justiça affirmando que não, ainda o nobre 
senador estava muito convencido da verdade desse 
pagamento, e então attribuiu a ter-se feito pela verba 
secreta. 

Devo declarar ao nobre senador que foi muito mal 
informado; não ha ordem nenhuma para que similhante 
pagamento se faça. 

Agora accrescentarei... 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – As 

razões por que não se fez? 



suas filhas, D. Maria Josefina Seára e D. Maria Luiza 
Seára.» 

«Art. 2º Os agraciados perceberão as ditas pensões 
desde a data do decreto que as conferiu; revogadas para 
esse fim as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 7 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2º secretario.» 

A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada o pensão annual de 1:200$ 

concedida por decreto de 14 de maio de 1858, sendo 
metade para D. Anna Joaquina de Mello e Albuquerque, 
viuva do coronel Francisco Victor de Mello e Albuquerque, 
e a outra metade para as suas duas filhas solteiras D. 
Irmina Gevennina de Mello e Albuquerque e D. 
Guilhermina Carolina de Mello e Albuquerque, 
repartidamente.» 

«Art. 2º As agraciadas perceberão a dita pensão 
desde a data do decreto que a conferiu; revogadas para 
esse fim as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 7 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Existe 
uma reclamação deste homem, pedindo esse pagamento. 
Tratei primeiro de vêr si legalmente, segundo os tramites 
ordinarios, se podia pagar essa divida, e vi que não; mas 
fui informado de que este individuo fôra encarregado por 
um ministro de uma commissão em beneficio do publico, 
com a promessa de que não temesse prejuizos, os quaes 
seriam satisfeitos, ainda quando se verificassem. Nada 
disto consta officialmente nas secretarias, mas estou 
informado da verdade deste facto: eu reconheço a 
legitimidade da reclamação, e estou resolvido a 
reconhecer a divida. Si se pedirem as provas, declaro que 
as não posso dar; é uma convicção particular que tenho. 

Pelos tramites ordinarios não é possivel chegar-se a 
um resultado, é uma divida de honra a que o governo está 
obrigado, e não duvido tomar sobre mim a 
responsabilidade da promessa de um ex-ministro. Eis o 
que tinha a declarar; reconheço a legitimidade de 
reclamação. Ainda não dei ordem para que se fizesse o 
pagamento, mas reconheço a necessidade de o fazer. No 
modo de o fazer é que ainda não assentei definitivamente. 
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Agora, Sr. presidente, permitta V. Ex. mais duas 

palavras a respeito do direito que têm os membros das 
camaras de se declararem contra o governo, quando 
empregados na côrte. 

Creio, senhores, que o nobre senador por 
Pernambuco não impugnaria esse direito; não estava eu 
presente; mas creio que não o havia de impugnar, quando 
elle mesmo o tem exercitado muitas vezes nesta casa. 
Senhores, eu me refiro só a um facto. Si se quizer olhar 
para os estylos, temos o estylo inglez, em que se não 
permitte... 

ALGUNS SENHORES: – Permitte. 
O SR. JOBIM: – O facto aqui citado é falso. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A 

camara dos lords é organisada muito diversamente do 
nosso senado; lá entra-se por direito de nascimento, e aqui 
não. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Senhores, 
empregados da casa, não... 

O SR. D. MANUEL: – E’ exacto. 
VOZES: – Não, senhor. 
O SR. D. MANUEL: – Nós aqui não somos como 

em Inglaterra. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Mas, 

sejam quaes fôrem os estylos inglezes; entre nós está isto 
admittido, e o mesmo acontece em Portugal. Apontarei o 
que aconteceu ultimamente; é um facto referido pelo Jornal 
do Commercio de 5 de maio. Peço licença para lêr: 

«Travou-se debate para saber si a proposta do 
conde da Taipa seria admittida á discussão, e venceu-se 
que sim por 26 votos contra 25. Esta quasi egual divisão 
da casa hereditaria, figurando na opposição os camaristas 
d’EI-rei condes da Ponte e de Linhares, o ajudante de 
campo D. Carlos Mascarenhas, e o official-maior da casa 
real marquez da Fronteira, deu muito jubilo aos 
adversarios da situação. Divulgaram que EI-rei se 
mostrava definitivamente adverso ao gabinete, e que não 
tardaria a sua substituição. Mas o facto da votação 
adversa dos camaristas d’EI-rei significou o resentimento 
dos dois condes contra o ministro Avila, e a ligação do 
marquez da Fronteira e de D. Carlos com o conde de 
Thomar elucidou o resto.» 

Este facto é bem significativo. Mas quanto ao juizo 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra pela ordem. 
O SR. MIRANDA: – Parecia-me que esta discussão 

devia continuar. Eis o que eu queria dizer; e o vou 
demonstrar, principalmente depois que o Sr. ministro do 
imperio, presidente do concelho, discutiu. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deu explicações. 
O SR. MIRANDA: – O regimento é muito claro, mas 

determina o seguinte no art. 89 (lê.) 
Não contesto a V. Ex. o direito de marcar os 

trabalhos que devem ser discutidos em ordem do dia; mas 
o que eu entendo é que esse direito que V. Ex. póde 
exercer com todo o arbitrio, não póde deixar de andar 
subordinado á disposição do artigo 89; portanto, desde 
que, acabada a materia dada da 1ª parte da ordem do dia, 
digo, desde que chegado o momento de se entrar nas 
materias proprias da 2ª parte da ordem do dia, não se 
achar esgotada a discussão de uma materia dada para a 
1ª parte, não é possivel entrar nos debates relativos ás 
materias dadas para a 2ª parte, sem que se ache dividida a 
materia dada para a 1ª parte. 

O SR. D. MANUEL: – Isso é chicana. O Sr 
presidente é quem governa com o regimento. 

O SR. MIRANDA: – O regimento é muito expresso. 
O Sr. presidente é quem governa, marcando as 

materias que devem ser submettidas á nossa discussão 
nas differentes partes da ordem do dia; mas o Sr. 
presidente não quer para si esse presente funesto que o 
nobre senador lhe quer dar, porque é o primeiro a 
proclamar-se o primeiro respeitador da lei, do regimento. O 
Sr. presidente, portanto, não póde deixar de subordinar-se 
á doutrina expressa do art. 89. 

Eu pergunto, pois: Está ou não esgotada a 
discussão do requerimento do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro? Está ou não discutida a materia em referencia a 
esse requerimento? Não está. Porconseguinte, desde que 
se passar o termo desta discussão, entrando-se na relativa 
ás materias dadas para a 2ª parte da ordem do dia, deixa-
se de observar a disposição terminante deste artigo, isto é, 
quanto ao direito. 

Agora, desde que V. Ex. consentiu que o Sr. 
presidente do concelho tivesse a palavra e della usasse 
para discutir o requerimento do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, estendendo-se até além dos termos proprios de 
um esclarecimento; entendo que, para se conservar a 



do correspondente do Jornal do Commercio, relativo á 
causa que motivou em Portugal a opposição daquelles 
empregados na casa real, é necessario reconhecer que 
não tem applicação entre nós. Não ha resentimento do 
nobre senador para com os ministros, ao menos não o ha 
para comigo, que temos estado sempre em boa harmonia. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sim, senhor. 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Senhores, 

o que aconteceu em Portugal, acontece em muita parte. 
Não nos deve causar admiração. 

O Sr. Presidente declara a discussão adiada pela 
hora e que vai passar á 2ª parte da ordem do dia. 

O SR. MIRANDA: – Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre que? 
O SR. MIRANDA: – Pela ordem, não a posso ter? 

devida egualdade, tambem deve ser dada a palavra a 
todos os outros senadores que quizerem continuar na 
discussão dessa materia. Mas eu prescindiria de pedir 
para nós essa egualdade, si não tivesse por nós o artigo 
expresso do regimento. 

E’ portanto em observancia desse artigo que peço a 
V. Ex. com todo o respeito se digne determinar que 
continue a discussão do requerimento, porque della não se 
póde sobr’estar. Não peço a urgencia, porque tenho por 
mim o regimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Não posso annuir ao que o 
honrado membro pretende, por ser da privativa 
competencia do presidente designar as materias da ordem 
do dia. Ora, hontem quando eu a dei, e a dividi em duas 
partes, cousa que nunca fiz desde que me assento nesta 
cadeira, declarei expressamente que na primeira parte da 
ordem do dia só se empregaria o tempo que decorresse 
até ao meio dia (apoiados); e 
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sendo assim, está visto que a discussão deve ficar 
necessariamente adiada, desde que deu a hora para ella 
marcada, do mesmo modo que ficaria si se não dividisse a 
ordem do dia, logo que se preenchessem as quatro horas 
da sessão, si esta não fôsse prorogada. 

Agora pelo que respeita ao reparo que fez o Sr. 
senador, por ter eu dado a palavra ao Sr. marquez de 
Olinda, não lhe acho razão, porque antes de ser concedida 
a palavra ao nobre marquez, eu disse que só a daria para 
alguma explicação, e a isso S. Ex. se limitou, e não para a 
discussão da materia, por se achar adiada pela hora. Não 
dei pois a palavra sobre a questão; o honrado membro 
está enganado. 

O SR. MIRANDA: – Eu já não posso fallar. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Não havendo 

ninguem com a palavra sobre o requerimento, pergunto a 
V. Ex. si não era permittido simplesmente votar, 
independente de já ter dado a hora. 

E’ uma pergunta simples; que póde até servir para 
abbreviar a remessa das informações. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas eu não posso saber si 
algum dos Srs. senadores pedirá ainda a palavra. 

VOZES: – Votos, votos. 
O Sr. Presidente consulta então o senado si dá o 

requerimento por discutido. 
Decidindo o senado pela affirmativa, é posto a 

votos o requerimento e approvado. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

REFORMA JUDICIARIA. 
 
Entra em primeira discussão a proposição da 

camara dos deputados de 11 de setembro de 1854 sobre a 
administração da justiça, com o parecer das commissões 
de constituição e legislação datado de 16 de junho do 
corrente anno. 

O SR. NABUCO (pela ordem): – V. Ex. permitta que 
eu, sendo ainda novel nos estylos e disposições 
regimentaes desta casa, suscite uma questão de ordem a 
respeito da discussão em que vamos entrar. 

é outro, a camara dos Srs. deputados outra, novamente 
eleita, quasi completamente renovada. Eu entendo, Sr. 
presidente, que o projecto do nobre ministro da justiça não 
é substitutivo, porquanto S. Ex. o iniciou na occasião 
aprazada para apresentação dos projectos; o projecto do 
nobre ministro da justiça foi iniciado com as formulas 
estabelecidas para os novos projectos; foi iniciado sem 
uma razão de ordem, sem uma relação com o projecto de 
1854. 

As nobres commissões deram a mão ao nobre 
ministro da justiça, e lhe disseram: «Ha nesta casa um 
projecto de 1854 mais adiantado, V. Ex. o póde 
aproveitar.» S. Ex. quer adoptar este conselho; mas isto é 
uma illusão das formulas estabelecidas para madureza das 
deliberações; isto é impôr á camara dos Srs. deputados 
como approvado por ella um projecto absolutamente novo; 
quando digo novo, refiro-me ao complexo, embora sejam 
identicas algumas disposições. 

As nobres commissões se encarregaram de notar 
as coincidencias dos dois projectos, mas não se 
lembraram das divergencias que ha entre um e outro 
projecto, e essas divergencias são capitaes. 

O SR. D. MANUEL: – O trabalho mais importante 
desse papel chamado parecer é a confrontação do novo 
projecto e a combinação dos seus artigos com os do 
projecto de 1854. 

O SR. NABUCO: – O projecto do nobre ministro da 
justiça, Sr. presidente, será substitutivo porque versa sobre 
materia identica? Me parece que, quando os projectos são 
identicos em todo ou em parte com outros que já hajam na 
casa, por um dos dois modos se deve proceder: ou como 
procede a camara dos Srs. deputados, havendo uma 
questão prévia de preferencia sem ficarem todavia 
rejeitados ipso facto os projectos que são preteridos, ou 
como se procede nos outros parlamentos, vindo cada um 
por seu turno á discussão, ficando prejudicados os 
posteriores conforme o vencimento dos anteriores. Ora, o 
projecto do nobre ministro dos negocios da justiça não se 
póde de maneira alguma considerar substitutivo, porquanto 
V. Ex., pelo que acabo de dizer, vê que esse projecto não 
tem identidade perfeita; si fôr considerado substitutivo será 
isto em menoscabo da proposição da camara dos 
deputados, porquanto sem exame, sem discussão, serão 
rejeitados in limine muitos pontos dessa proposição a 



Eu não sei o que é que vamos discutir, si o projecto 
de 1854, ou si o projecto de 1858 apresentado pelo nobre 
ministro da justiça, ou si ambos confusamente. 

O SR. PRESIDENTE: – O que dei para ordem do 
dia e o que está em discussão é o projecto da camara dos 
deputados. 

O SR. NABUCO: – Eu, Sr. presidente, acho-me em 
grandes difficuldades a este respeito. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. NABUCO: – E as difficuldades foram creadas 

pelas nobres commissões de constituição e de legislação, 
que, sendo encarregadas de revêr o projecto de 1858 
apresentado pelo nobre ministro da justiça, evocaram o 
projecto de 1854 que parecia condemnado ao 
esquecimento. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Foi remettido ás 
commissões. 

O SR. NABUCO: – Ha quatro annos! Esse projecto 
me parece hoje um anachronismo, porquanto o ministerio 

respeito dos quaes é omisso o projecto do Sr. ministro da 
justiça. 

Creio que porconsequencia o projecto do nobre 
ministro da justiça deve ser discutido independentemente 
do projecto de 1854, ficando prejudicadas as disposições 
delle conforme o vencimento do projecto do nobre ministro 
da justiça. 

Ainda ha outra razão, e é que o projecto do nobre 
ministro da justiça não só não corresponde ao de 1854 na 
identidade da materia, mas não corresponde mesmo na 
ordem da materia, na numeração dos artigos, e nos 
havemos de achar em difficuldade para discutil-os um a 
par do outro. Ainda sobreleva que o nobre ministro da 
justiça não offereceu esse projecto como emenda, tanto 
que na fórma do regimento não se referiu á numeração do 
projecto primitivo apresentado em 1854, como o regimento 
exige. 

Entendo, pois, que não devemos impôr á outra 
camara, dizendo que é approvado por ella um projecto que 
em geral é novo. Entendo que não podemos discutir o 
projecto do nobre ministro da justiça como accessorio do 
outro, mas como um projecto 
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novo, tal qual elle foi apresentado; o mais é illudir as 
formulas da deliberação. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Eu 
já tive a honra de dizer ao senado os motivos em que me 
fundei para offerecer o projecto como emenda ao do 
honrado senador pela provincia da Bahia. 

V. Ex., Sr. presidente, teve a bondade de declarar 
que admittia esse projecto como emenda na 2ª discussão; 
ora, sendo elle considerado assim, é conveniente discutir a 
natureza de tal emenda, si é de suppressão, si de 
substituição, etc. Inclino-me a crer que é uma emenda 
substitutiva, e nesta crença a votação da casa na 1ª 
discussão deve versar sobre o projecto de 1854 e não 
sobre o meu projecto. 

O honrado membro relator das commissões 
declarou no principio do seu discurso que a base da 
discussão é o projecto de 1854 emendado pelo que 
mandei á mesa; parece-me pois que S. Ex. é muito 
consequente acceitando em 1ª discussão esse projecto 
como emenda; o debate tem de versar portanto em geral 
sobre a doutrina de um e outro projecto. 

O SR. PRESIDENTE: – Na 1ª discussão só póde 
versar o debate sobre a proposição da camara dos 
deputados; as emendas só se tomam em consideração na 
2ª discussão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Da admissão do 
meu projecto como emenda na 1ª discussão qual é a 
consequencia? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu o 
explicarei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apresentado um 
projecto, e offerecendo-se outro, ficam ambos em 
discussão? 

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor; fica só o 
primitivo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ainda assim 
ficam removidos os escrupulos do nobre senador pela 
Bahia, que não deseja que sobre o seu projecto se institua 
um debate especial; desta maneira V. Ex. dá uma 
interpretação logica ao regimento, porque admitte em 1ª 
discussão o projecto como emenda, e depois não consente 
que essa emenda seja discutida sinão na 2ª discussão. E 
subsiste o inconveniente apresentado pelo nobre senador 
por Matto Grosso, e é que, rejeitado o projecto de 1854, V. 

casa lhe dá; creio mesmo que V. Ex. não póde adoptar um 
adiamento sobre este projecto, porque é contrario ao 
regimento. 

O SR. MIRANDA: – Não, senhor, está em 
discussão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ha de adiar os 
dois? 

O SR. NABUCO: – Não, senhor. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Adiado o 

principal não fica adiado o accessorio? Si a base donde 
nós partimos é o projecto de 1854, como é que havemos 
de prescindir della? 

O SR. MIRANDA: – E’ o mesmo que preferir. 
O SR. NABUCO: – E’ preferencia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A maneira mais 

logica de preferir é esta que eu indico. E’ que V. Ex. 
admitta á primeira discussão a emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Não, os honrados membros 
laboram n’um equivoco. Admitti e ainda considero o 
projecto deste anno como emenda, mas não para ser 
examinado nesta discussão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas, quando tive 
a honra de fallar pela primeira vez, V. Ex. teve a bondade 
de dizer-me que acceitava o meu projecto como emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Considerei-o como tal, mas 
logo accrescentei que só poderia entrar em discussão 
depois que a proposição da camara dos deputados 
passasse á segunda discussão. As emendas podem ser 
apresentadas até no intervallo que decorre entre a 
apresentação de um projecto e a sua impressão, mas não 
podem ser tomadas em consideração sinão na segunda 
discussão; e tanto assim o entendi, que só dei para a 
ordem do dia a proposição da camara dos deputados e 
não o projecto deste anno. 

O SR. DANTAS: – E si essa proposição cahir em 
primeira discussão? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Basta-me a 
declaração de V. Ex. que é o executor do regimento; não 
direi mais uma palavra sobre este expediente. Mas, 
pergunto eu, si fôr rejeitado o projecto vindo da camara 
dos deputados. V. Ex. considera que o meu não continue 
em discussão? 

O SR. DANTAS: – E’ o que queremos saber. 
O SR. PRESIDENTE: – No caso de ser rejeitada a 



Ex. consideraria egualmente rejeitado o substitutivo?  
O SR. D. MANUEL: – Não, senhor. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ outra questão 

que V. Ex. deve fazer o favor de considerar, porque, si a 
rejeição do projecto de 1854 importa a da emenda 
substitutiva... 

O SR. NABUCO: – Suppressiva. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...então preciso é 

meditar no expediente de que devemos lançar mão, para 
entrar em discussão o projecto que eu offereci. 

O que parece mais conforme ao regimento da casa 
é a declaração que V. Ex. teve a bondade de fazer, que 
acceitava em 1ª discussão o projecto de 1858 como 
emenda. 

O expediente de que o honrado membro, relator 
das commissões, se lembrou, o do adiamento da 
proposição de 1854, traz muitos inconvenientes; vem até 
privar a V. Ex. de regalias que o regimento da 

proposição da camara dos deputados, deve entrar em 
discussão o projecto deste anno, mas não como emenda, 
e sim como um projecto novo. 

Direi como entendo a questão, e de que modo 
pretendo proceder. O que serve de base á discussão é a 
proposição da camara dos deputados, que é o que foi 
dado para ordem do dia; mas o projecto apresentado pelo 
Sr. Pereira de Vasconcellos parece-me que não póde 
deixar de ser considerado como outras tantas emendas á 
mesma proposição. (Apoiados). Considerado porém como 
emendas, ainda assim não podem entrar já em discussão, 
porque as emendas, bem que possam ser apresentadas 
antes, só devem ser tomadas em consideração na 
segunda discussão, que é quando esta se faz por artigos, 
e não na primeira, que só versa sobre o projecto em geral. 

O Sr. Souza Ramos pondera que, si o projecto de 
1854 cahir na primeira discussão, ha de ser forçoso tomar 
uma deliberação sobre o do Sr. ministro da 
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justiça e consideral-o projecto novo para continuar em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Si a proposição da camara 
dos deputados passar para a 2ª discussão, serão então 
tambem discutidas as emendas correspondentes aos 
artigos; si porém fôr rejeitada na 1ª discussão, fica 
substituido o projecto deste anno, não como emenda, mas 
sim como um projecto novo. 

O SR. NABUCO: – Sr. presidente, eu insisto em 
não considerar o projecto do nobre ministro da justiça 
como emenda, sinão como um projecto novo. V. Ex. sabe 
que por um artigo do regimento com o qual não deparo 
agora, as emendas têm uma formula quanto á sua 
remissão ou referencia aos projectos respectivos; mas o 
projecto do nobre ministro da justiça foi apresentado com a 
formula por que se costuma apresentar os novos projectos. 
Insisto ainda em dizer que o nobre ministro da justiça, 
quando iniciou o seu projecto, não se referiu ao projecto de 
1854. 

O principio que a nobre commissão consagra em 
seu parecer importa a limitação ou derogação da iniciativa, 
isto é, os projectos que versarem sobre materia identica 
não podem ser iniciados sinão como substitutivos na 
occasião da discussão; assim que é preciso que se revolve 
o archivo do senado para cada discussão, afim de virem 
como emendas quantos projectos ahi houverem sobre a 
mesma materia o projecto foi iniciado como novo e não 
como emenda, e não está em nosso poder apresentar um 
requerimento e depois vir dar-lhe a formula de indicação, 
ou uma indicação, e depois vir dar lhe a formula de 
requerimento; temos formula estabelecida para cada 
moção, e não podemos faltar á ellas e invertêl-as. 

Devo dizer ao nobre ministro da justiça que não me 
prevaleci do anachronismo como razão principal, sinão 
como uma conveniencia politica. 

Ainda digo que o projecto de 1854 é um 
anachronismo, porque esse projecto era ministerial, e o 
nobre ministro da justiça, que hoje se acha no centro das 
relações officiaes, habilitado com os dados estatisticos, diz 
que convém outro projecto. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Por isso é 
emenda. 

O SR. NABUCO: – Ao demais o projecto do nobre 
ministro não é só substitutivo, tambem é na mór parte 

Hoje eu entendo que não convém refórma judiciaria 
incompleta (apoiados), sinão uma reforma em grande 
ponto, uma reforma judiciaria que não consagre a par da 
incompatibilidade absoluta da magistratura para a politica, 
a organisação da magistratura com todas as garantias de 
independencia, para que possa preencher a sua missão, 
uma reforma judiciaria que não consagre a idéa da policia 
retribuida e profissional, de modo que a auctoridade não 
fique á disposição absoluta de influencias locaes, as 
quaes, pela necessidade de crear e manter proselytismo, 
compromettem a justiça e os interesses collectivos da 
sociedade. 

Ainda mais urge que a reforma judiciaria seja feita a 
par da reorganisação do poder administrativo, para que se 
combinem e relacionem e de modo que a acção, a 
actividade da administração se estendam por todo o 
territorio (apoiados); porque, senhores, quaes são os 
agentes do poder administrativo? os juizes de direito? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Deixe isso para a 
discussão; bem vê que não posso responder-lhe quando 
se tracta de uma questão de ordem. 

O SR. NABUCO: – Estou dizendo o que penso 
quanto á reforma judiciaria, mas não proseguirei. 

Sr. presidente, não abstante o que ponderou o 
nobre ministro da justiça, entendo que o seu projecto é 
novo e como tal deve ser discutido. 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, o 

nobre senador pela provincia da Bahia, que encetou esta 
questão de ordem, entende que a discussão deve versar 
sómente sobre o projecto do Sr. ministro da justiça como 
projecto novo e não sobre o projecto de 1854; mas eu 
acho que pelo nosso regimento esta opinião é 
insustentavel. 

O SR. NABUCO: – Já confessei que era novel nos 
estylos e disposições regimentaes desta casa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex., Sr. 
presidente, muito bem declarou que a base da discussão 
era o projecto de 1854, porque, havendo na casa um 
projecto vindo da outra camara... 

O SR. NABUCO: – Ha quatro annos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e tendo V. Ex. 

dado para a ordem do dia o parecer das commissões, de 
necessidade a materia sobre que tem de versar o debate é 



suppressivo ao projecto de 1854. 
O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. NABUCO: – Ora, tudo isto tende 

evidentemente a provar a inversão das formulas. 
Eu não me forro ao dever de discutir muitas das 

disposições do projecto de 1854, mas não tenho 
compromisso de defender o projecto, isto é, o complexo 
das suas disposições: portanto as observações que eu 
faço são unicamente no interesse das formulas. Como 
senador hoje, nesta posição individual, não tenho 
obrigação de defender o projecto de 1854 offerecido pelo 
ministro da justiça daquelle tempo. Quem sabe si, 
achando-me no ministerio hoje, eu quereria o projecto 
como elle passou! Este projecto, posto contenha algumas 
idéas minhas, todavia se resente de concessões feitas 
como ministro em concelho, feitas ao parlamento pelas 
necessidades da discussão. 

Sem tomar sobre mim a defesa do projecto, que é 
ministerial e não meu, ficam todavia salvas as minhas 
idéas que nelle se contêm para realizal-as quando puder e 
fôr opportuno. 

o projecto de 1854. 
E note o senado que as commissões, quando 

emittiram o seu parecer sobre os dois projectos, não 
deram preferencia nem a um nem a outro, mas como o 
nobre ministro da justiça, segundo S. Ex. acabou de 
declarar, na conferencia que teve com a commissão, disse 
que as suas vistas eram que se considerasse o seu 
projecto como substitutivo ao de 1854, por esse mesmo 
motivo as commissões se abstiveram de estabelecer um 
exame sobre o projecto de 1854, e estabeleceram 
sómente a questão sobre o projecto novo de S. Ex., 
tocando apenas naquelles pontos do projecto de 1854 que 
eram communs com o projecto do nobre ministro da 
justiça... 

O SR. NABUCO: – Logo, o de 1854 não está em 
discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, as 
commissões reconheceram, Sr. presidente, que o debate 
devia versar principalmente sobre o projecto do Sr. 
ministro da justiça; e para este fim tinham ellas 
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um alvitre obvio a seguir, mas que não quizeram adoptar, 
que era declarar que preferiam para a discussão o projecto 
do Sr. ministro da justiça; deixaram porém a iniciativa á 
disposição do nobre ministro da justiça, que nos tinha 
communicado estas suas vistas, dizendo-nos que, logo 
que esse projecto fôsse posto em discussão com o 
projecto de 1854, elle proporia o seu como substitutivo. 

Parece-me, Sr. presidente, que esta ordem 
estabelecida pelo regimento tem inconvenientes. Como 
sou pouco sabedor do regimento, a cujo respeito costumo 
louvar-me no bom juizo de V. Ex., seu fiel executor, já o 
anno passado eu manifestei minhas duvidas em occasião 
identica á em que nos achamos. Discutia-se então o 
projecto das commanditas em 1ª discussão, e querendo eu 
offerecer um projecto substitutivo geral, V. Ex. me disse 
que não era isso possivel sinão na 2ª discussão. Por muito 
que eu ponderasse nessa época as razões que o nobre 
senador pela provincia da Bahia ponderou agora, isto é, 
que o meu projecto não podia ser posto em 2ª discussão, 
visto que a ordem das materias era diversa, o senado 
decidiu em que eu só poderia offerecer o meu projecto na 
2ª discussão. Estamos portanto na mesma difficuldade e é 
que estando em 1ª discussão o projecto de 1854, e sendo 
projecto da outra camara, o nobre ministro da justiça não 
póde offerecer o seu como substitutivo na 1ª discussão. 

Mas, Sr. presidente, não posso admittir a 
procedencia do epitheto de anachronismo que o nobre 
senador pela Bahia apresentou, porque acho que este 
argumento tem contra si todas as idéas de nosso direito 
publico; porque o poder legislativo nas funcções 
respectivas de cada um de seus ramos não morre, não 
caduca; os actos da camara dos Srs. deputados, 
emquanto não são rejeitados pelo senado não prescrevem; 
como estou persuadido disso, julgo que esse argumento 
do nobre senador, não póde prevalecer; o projecto da 
camara dos Srs. deputados, com quanto ella se tenha 
renovado, é um projecto approvado constitucionalmente. 

O SR. NABUCO: – A verdade é o contrario disso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, me 

parece que o nobre senador pela provincia da Bahia quer 
retirar da discussão o projecto de 1854. 

Eu, Sr. presidente, não pretendo averiguar os 
motivos que o nobre senador tem para não querer que 
entre em discussão o seu projecto, mas julgo que S. Ex. 

porque as idéas do Sr. ministro da justiça são em parte as 
do projecto de 1854 que rejeitariamos. 

O SR. NABUCO: – Mas o complexo é outro. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Contém uma ordem 

de idéas mais extensa, contém mais providencias, não 
contém mesmo doutrinas diversas, mas em alguns pontos 
são communs; portanto, o nobre senador pela Bahia é 
quem podia tirar o senado desta difficuldade. 

O SR. MIRANDA: – Elle rejeita algumas idéas deste 
projecto. 

O SR. NABUCO: – O projecto não é meu, é da 
camara dos Srs. deputados. 

O SR. MIRANDA: – O projecto não é delle. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não digo que é 

delle, mas S. Ex. rejeita esse projecto. 
O SR. NABUCO: – Não sei. 
O SR. D. MANUEL: – Não se encarrega de 

sustental-o. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Me parece, como já 

disse, que o meio de conciliar essa difficuldade era adiar o 
projecto de 1854. Esse projecto é a base do que está em 
discussão; uma vez que seja retirado da discussão, o que 
fica? O projecto do Sr. ministro da justiça, e nós o 
discutiremos. 

O SR. NABUCO: – Então não é emenda, é projecto 
novo; porque, como emenda, a consequencia era que 
ficaria sem primeira discussão, desde que cahisse o 
projecto da camara dos Srs. deputados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas como emenda 
ha esta difficuldade, o Sr. presidente não póde admittil-o á 
discussão, e o senado tem-se collocado na necessidade 
de dar uma votação sobre o projecto de 1854, quando nós 
não temos necessidade de votar sobre esse projecto. 

Pela minha parte declaro que não tenho nenhuma 
vontade de votar o projecto de 1854, porque vejo que é um 
projecto desamparado, um projecto cujo auctor principal... 

O SR. MIRANDA: – Desconhece-o. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –... diz que 

desconhece-o, chegando a emprestar-lhe diversos pais, 
porque disse que fez concessões ao parlamento, a seus 
collegas do ministerio, e que o projecto passou na camaras 
com estas modificações todas. 

O SR. D. MANUEL: – Nas camaras? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na camara dos Srs. 



devia adoptar outro expediente para resolver a difficuldade 
actual, e vem a ser – propôr S. Ex. o adiamento do projecto 
de 1854, porque adiado elle com o fundamento de que ha 
outro projecto que consagra algumas das suas idéas, 
posto que não todas, ficaria o projecto do Sr. ministro da 
justiça como projecto novo em discussão e sem referencia 
ao projecto adiado. 

O SR. D. MANUEL: – Isso não é possivel. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, com o 

outro expediente de que fallou ha pouco o meu illustre 
collega da commissão, o expediente de votar-se sobre o 
projecto de 1854, reproval-o e ficar em pé o projecto do Sr. 
Vasconcellos, não concordo, porque não podemos rejeitar 
o projecto do Sr. Nabuco... 

O SR. NABUCO: – E’ da camara dos Srs. 
deputados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –... sem que essa 
rejeição presupponha a rejeição do outro projecto, 

deputados. Portanto é um projecto que não tem defensor... 
O SR. MIRANDA: – Está fóra da época. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...é um projecto que 

foi offerecido por um ministerio que já não existe, que foi 
substituido. 

O SR. NABUCO: – Por isso digo que ha 
anachronismo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O projecto de 1854 
é um projecto governamental, e portanto o senado, não 
póde dar um voto sobre elle assim isolado; e não póde 
fazer isso, porque não queremos estabelecer discussões 
sobre doutrinas que não têm defensores. O nobre senador 
pela provincia da Bahia já declarou... 
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O SR. NABUCO: – Que não tinha compromisso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –... que não tem o 

compromisso de defender o projecto. 
O SR. MIRANDA: – Mas sustenta algumas de suas 

idéas. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ um projecto 

ministerial. 
Agora cumpre-me explicar, Sr. presidente, a 

posição da commissão, para que seja absolvida da 
especie de culpa que o nobre senador pela provincia da 
Bahia quiz lançar sobre ella. 

O SR. NABUCO: – Qual é a culpa? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Termos dado 

parecer sobre o projecto de 1854, quando o projecto que 
nos foi remettido foi o do Sr. ministro da justiça. 

Sr. presidente, talvez haja equivoco, mas a 
commissão entendeu que tinha de dar parecer sobre dois 
projectos identicos; havia um projecto de 1854 offerecido 
por um ministro de então, e havia outro projecto deste 
anno offerecido pelo actual Sr. ministro da justiça; como 
era possivel pois que a commissão, tendo em sua pasta 
um projecto já approvado pela camara dos Srs. deputados 
e que devia merecer a primasia da discussão só por este 
facto, puzesse de parte arbitrariamente (apoiados) um 
trabalho já approvado pela outra camara, e recomeçasse o 
seu exame unicamente sobre um projecto novo? 

O SR. D. MANUEL: – E deram algum parecer sobre 
o projecto de 1854? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A commissão não 
deu, nem devia dar... 

O SR. D. MANUEL: – E’ outra cousa. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –... porque o que a 

commissão teve em vista que fôsse discutido no senado, 
era o projecto do Sr. ministro da justiça, e sobre este foi 
que instituiu exame, pondo de frente, como disse no 
parecer, certos pontos do projecto de 1854 que foi copiado 
pelo Sr. ministro da justiça. 

O SR. D. MANUEL: – Estudar-se um projecto para 
não dar parecer é cousa nova. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já disse a razão; o 
projecto que se tinha de discutir, a commissão sempre viu 
que devia ser o projecto do Sr. ministro da justiça e não o 
projecto de 1854. Era um luxo de elucidação si acaso a 
commissão fôsse examinar o projecto de 1854, que já era 

Portanto, me parece que ha uma difficuldade séria 
para a votação; não desejo pronunciar-me sobre o projecto 
de 1854, porque não quero discutir uma materia que é 
extemporanea, como o nobre senador pela Bahia 
reconheceu; mas, não podendo agora ser offerecido o 
projecto do Sr. ministro da justiça como substitutivo, 
porque estamos na primeira discussão do outro, vê V. Ex. 
que o senado fica em uma collisão. 

O SR. D. MANUEL: – Mas porque não se póde 
votar sobre o projecto de 1854? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não se deve votar, 
salvo si o Sr. ministro da justiça quizer erguer o seu 
projecto sobre as ruinas desse outro; mas si S. Ex. tem 
essa tenção, pela minha parte declaro que não votarei 
neste sentido, comquanto deseje que entre em discussão 
o seu projecto. 

O SR. NABUCO: – Como novo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em substituição ao 

projecto por meio do adiamento. Portanto, si o nobre 
senador pela provincia da Bahia, que é quem tem mais 
auctoridade a este respeito, quizer encarregar-se de retirar 
da discussão por meio de um adiamento o projecto de 
1854... 

O SR. NABUCO: – Quero ser esclarecido. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: –... é o unico meio de 

sahirmos da difficuldade em que nos achamos, é a minha 
opinião, e com isto tenho explicado o procedimento da 
commissão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, 
quando eu apresentei o projecto a respeito da 
administração da justiça ou da reforma judiciaria, como V. 
Ex. queira denominar, tive a honra de dizer ao senado que 
o considerava como emenda ao projecto vindo da camara 
quatriennal, e que estava affecto á consideração das 
commissões de legislação e de constituição desta casa. 

O honrado senador pela provincia da Bahia, que 
suscitou esta questão de ordem, disse que a difficuldade 
em que elle se acha para deliberar-se na maneira de votar 
nasce do parecer das honradas commissões; mas eu não 
julgo justa esta especie de censura e nem conforme ao 
facto que se passou, e por isso é que tomei a palavra para 
explical-o. 

As illustres commissões tiveram a bondade de 
convidar-me para assistir á reunião que celebraram no 



cadaver. 
O SR. D. MANUEL: – Não ha algumas disposições 

bôas neste projecto? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem magnificas. 
O SR. D. MANUEL: – E então? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas que servia o 

exame de uma commissão a respeito de um projecto que 
ella julgava cadaver? 

O SR. D. MANUEL: – Está bonito! 
O SR. NABUCO: – Mas mandou-se para a 

commissão. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tendo sido 

remettido este projecto vindo da camara dos Srs. 
deputados, e vendo a commissão que a discussão e 
votação devia versar sobre o projecto do actual e não 
sobre o do nobre ex-ministro da justiça, de necessidade o 
exame versou sobre aquelle e não sobre este. 

senado para a apreciação de um e de outro projecto, o de 
1854 vindo da camara dos deputados e o de 1858 que 
motivei nesta casa. Eu disse então aos honrados membros 
que entendia que o meu projecto podia ser discutido como 
emenda em occasião opportuna. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Isto está declarado no 
parecer da commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como emenda 
substitutiva. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – As commissões o 
declararam. 

O SR. NABUCO: – Mas essa não foi a formula por 
que o projecto foi apresentado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Espero ser 
tractado com a mesma lealdade com que estou tractando 
as nobres commissões. 

Diz, porém, o honrado membro: A actual camara 
dos deputados é nova, isto é uma sorpresa que se lhe faz, 
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mandando-se-lhe um projecto absolutamente diverso, 
falta-se ás formulas; e porconsequencia o projecto não 
deve ser considerado sinão como um projecto novo e não 
como emenda ao de 1854. 

Sr. presidente, desde que da camara temporaria é 
remettido qualquer trabalho para esta casa, e que o 
senado emenda, substitue ou altera um ou outro artigo, me 
parece que não se falta em cousa nenhuma ás formulas; o 
senado está no seu direito substituindo ou alterando 
qualquer trabalho que da camara dos deputados é 
remettido á esta casa. 

O SR. NABUCO: – Quatro annos depois. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A questão de 

tempo não influe (apoiados); a camara dos deputados é 
sempre a mesma, quer se componha de novos membros, 
quer seja composta de membros antigos; esse ramo do 
poder legislativo existe sempre. Porconsequencia esta 
objecção do honrado membro pela provincia da Bahia não 
me parece procedente, para que se deva considerar uma 
sorpresa á actual camara dos deputados a maneira por 
que discutiremos o projecto que veiu daquella casa. 

As nobres commissões, examinando um e outro 
projecto, declararam em seu parecer que ha pontos de 
contacto entre elles, e me parece que em 9 ou 10 artigos o 
projecto de 1858 combina perfeitamente com o projecto 
apresentado pelo nobre senador, quando dirigia tão 
dignamente a pasta da repartição da justiça. 

Eu entendo, portanto, que a discussão póde 
continuar como V. Ex. annunciou; e, para satisfazer as 
nobres commissões, eu não tenho duvida de offerecer o 
meu projecto como emenda ao que veiu da outra camara. 
Creio que o nobre senador não está lembrado do que eu 
disse nesta e na outra casa, e é que a razão da economia 
de tempo foi o que me aconselhou a apresentação do 
projecto aqui e não na camara dos deputados. Tendo já 
havido uma larga discussão naquella casa a respeito do 
projecto do nobre senador, que como elle mesmo 
reconhece está em harmonia com muitos dos artigos do 
projecto que apresentei, entendi que, discutindo-se a 
materia nesta casa e sendo mandado o projecto para a 
camara dos deputados, havia uma grande vantagem, que 
era poupar-se duas discussões naquella casa. 

O SR. NABUCO: – Isso é que não duvido. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, é uma razão 

passado não usou o senado deste direito, emendando 
trabalhos importantes da camara dos deputados, 
supprimindo differentes artigos? 

O projecto do conselho naval não foi aqui 
substituido? o da lei das terras tambem não foi pelo 
senado consideravelmente alterado? e quando começou a 
discussão do projecto a que me refiro? si me não falta a 
memoria foi a apresentado pelo Sr. visconde de Itaborahy 
no anno de 1843; veiu para esta casa em 1845, discutiu-
se, voltou com emendas cinco annos depois, e em 
setembro de 1850 foi que essa proposta se converteu em 
lei. Portanto, Sr. presidente, creio que é conforme aos 
precedentes e ao regimento o requerimento que faço a V. 
Ex., pedindo que o meu projecto seja discutido como 
emenda substitutiva. 

E’ apoiado o seguinte requerimento: 
«Que fique adiado o projecto de 1854 vindo da 

camara dos deputados até á sessão do anno seguinte 8 de 
julho de 1858. – Nabuco. – Miranda.» 

Verificando se não haver casa, fica a discussão 
adiada, e o Sr. presidente dá para a ordem do dia da 
seguinte sessão: 

1ª parte. – O resto das materias já designadas; 3ª – 
discussão das proposições da camara dos deputados; 1ª 
approvando a pensão concedida ao conselheiro Diogo 
Soares da Silva de Bivar; 2ª concedendo 4 loterias ás 
diversas matrizes do Amazonas. 1ª e 2ª discussão das 
proposições da mesma camara, 1ª approvando a pensão 
concedida a José Bento Gonçalves; 2ª augmentando a 
congrua dos monsenhores e conegos da capella imperial. 

2ª parte. – Continuação da discussão adiada; e, si 
fôr approvado o requerimento de adiamento, a 1ª 
discussão da proposição do senado sobre a administração 
da justiça. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos. 
 

SESSÃO DE 9 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem 

do dia. – Vencimentos dos magistrados e empregados do 
concelho supremo militar e de justiça. Requerimento verbal 



de mais para eu preferir o alvitre de que lancei mão. 
Parece-me que a consideração de que a actual 

camara dos deputados é nova não póde proceder, porque 
descubro até graves inconvenientes si similhante doutrina 
prevalecesse. Qualquer projecto que vai remettido desta 
casa para a camara dos deputados póde ser discutido alli 
passados dois, tres, quatro a cinco annos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como tem 
acontecido muitas vezes. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso não é novo. 
O SR. NABUCO: – Mas é uma mystificação. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não vejo que 

seja mystificação, como acaba de dizer o nobre senador. O 
regimento do senado diz que os trabalhos que forem 
remettidos da camara dos deputados terão tal direcção; 
pergunto eu, no direito de emendar qualquer trabalho da 
camara, não está incluido o de substituir este trabalho? 
evidentemente. No anno 

do Sr. Dantas. Discurso do Sr. Silveira da Motta. 
Adiamento. – Segunda parte da ordem do dia. – Adiamento 
do projecto da reforma judiciaria de 1854. Votação. 
Continuação da discussão. Discursos e requerimento do 
Sr. Miranda. Discurso do Sr. Vasconcellos. Observações 
do Sr. presidente. Discursos dos Srs. Jobim, Nabuco, D. 
Manuel e Miranda. 

 
A’s 10 horas e ¾ da manhan, o Sr. presidente abre 

a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Dois avisos do ministerio dos negocios do imperio, 

remettendo tres dos autographos das resoluções da 
assembléa geral: 1º, approvando a aposentação concedida 
ao conego Feliciano José Leal no logar de secretario da 
presidencia da provincia de Goyaz; 2º, concedendo seis 
loterias a beneficio do estabelecimento 
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de productos chimicos do pharmaceutico Ezequiel Corrêa 
dos Santos; e 3º, auctorisando o governo a mandar 
matricular no 3º anno da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro os estudantes Alfredo Candido Guimarães e Adolpho 
Cabral Raposo da Camara, nas quaes resoluções S M. o 
Imperador consente. – Fica o senado inteirado, e manda-se 
comunicar á camara dos deputados. 

Um aviso do ministerio dos negocios da fazenda, 
dando as informações que lhe foram pedidas em 9 do mez 
passado sobre os saques que o governo garantiu ao banco 
Mauá, Mac-Gregor e C. – A’ quem fez a requisição. 

Outro do mesmo ministerio, remettendo um mappa n. 
596 das operações da assignatura e substituição do papel-
moeda até o dia 30 de junho proximo findo. – A’ comissão de 
fazenda. 

No decurso da sessão compareceram mais oito Srs. 
senadores. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VENCIMENTO DOS MAGISTRADOS E EMPREGADOS DO 

CONSELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTIÇA. 
 
Continúa a discussão desta materia, adiada na 

sessão de 5 deste mez. 
O SR. DANTAS: – Sr. presidente, eu mandei uma 

emenda dispensando as patentes e apostillas dos militares 
do pagamento de emolumentos e direitos; ahi comprehendi 
uma disposição que não devia ter comprehendido, isto é, a 
dispensa de direitos; entendo que, sendo os direitos de 
patentes tributos já existentes, só podem ser supprimidos 
por iniciativa da camara dos Srs. deputados. Portanto eu 
desejava mandar uma emenda supprimindo a palavra 
direitos, ou pedir licença a V. Ex. para retirar a emenda e 
substituil-a por outra. 

Todavia devo declarar que, supprimindo a palavra –
direitos – por ser da iniciativa da camara dos Srs. deputados, 
não posso deixar de confessar que o pagamento de direito 
sobre patentes e titulos é uma disposição incostitucional, 
muito principalmente quando se tracta de imposição sobre 
concessões de graças por remunerações de serviço. A 
attribuição de dar graças pertence ao poder executivo; uma 
imposição sobre essas concessões é uma restricção falta a 
uma attribuição de um poder politico. Póde o chefe do poder 

O SR. DANTAS: – Bem, acceito a lembrança de 
V. Ex. 

O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso 
que publicaremos no appendice. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a discussão do requerimento dos Srs. 

Nabuco e Miranda, propondo o adiamento do projecto 
de reforma judiciaria approvado em 1854. 

E’ rejeitado, sem debate, por 17 votos contra 15. 
Continúa então a 1ª discussão do referido 

projecto, com o parecer das commissões de constituição 
e legislação. 

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, eu me declaro 
impossibilitado de entrar nestas questões pelo modo por 
que ellas acabam de ser estabelecidas. As observações 
offerecidas á consideração da casa pelo nobre senador 
pela provincia da Bahia, com o fim de retirar da 
discussão o projecto de 1854, entendo que não estavam 
no caso de ser desprezadas pela maneira por que 
acabam de ser. 

O SR. FERREIRA PENHA: – A consideração que 
nos merece o trabalho do nobre senador é que fez 
votarmos contra o adiamento. 

O SR. MIRANDA: – O nosso regimento é omisso 
sobre a questão vertente; si regulasse os nossos 
trabalhos um regimento egual ao da camara dos Srs. 
deputados, não deixaria de haver hoje uma questão de 
preferencia entre os dois projectos offerecidos á 
discussão. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Um é da camara 
temporaria, outro é do senado. 

O SR. MIRANDA: – A questão de preferencia 
não podia deixar de ser instituida... 

O SR. FERREIRA PENHA: – Nem podia ter 
logar. 

O SR. MIRANDA: –... e eu entendo, que, desde 
que o regimento não previne a questão, ella póde ser 
discutida e decidida segundo o arbitrio do senado. 

Parecerá talvez que as importantes questões 
comprehendidas nos dois projectos podem ser com 



executivo julgar que se deve conceder em remuneração de 
serviço uma condecoração a um individuo; entretanto o 
poder legislativo póde obstar, impondo um tributo tal que 
inhiba o agraciado de acceital-a. 

(O Sr. Vianna dá um aparte.) 
O SR. DANTAS: – Diz o nobre senador que, si é 

conveniente dispensar aos militares o pagamento dos 
emolumentos, dever-se-hia tambem despensar a outros 
empregados. Eu não duvidarei concordar com isto, si o 
nobre senador julgar conveniente, em occasião opportuna, 
mandar uma emenda, porque dão: «Vinde servir ao Estado, 
tomai este ou aquelle emprego, e para isso sois obrigado a 
pagar um tributo.» 

Portanto, Sr. presidente, vou mandar uma emenda 
para que se supprima a palavra – direitos – e fique a palavra 
– emolumentos. 

O SR. PRESIDENTE: – Ha um meio que é pedir 
opportunamente que a votação seja por partes. 

facilidade apreciadas e resolvidas; mas assim não é. Si 
porventura o senado não quer instituir uma questão de 
preferencia, si persiste em entender que estamos no 
caso de combinar e avaliar simultaneamente as 
questões de que tractam ambos os projectos, o que 
essas questões podem, resolver-se com perfeito 
conhecimento de causa, com o interesse desvelado que 
nos deve inspirar uma reforma de tanta magnitude, eu 
declaro que abandonarei a discussão, porque não posso 
acompanhal-a em um terreno tão cheio de 
complicações; e nesse caso tomarei como norma do 
meu procedimento, que antes quero a actualidade 
defeituosa como está, do que aventurar-me por 
vantagens, sobre as quaes não posso encontrar uma 
verdadeira garantia na discussão complicada e obscura 
a que se pretende dar logar. 

O nobre senador pela provincia da Bahia 
offereceu á consideração do senado uma observação á 
que se não respondeu devidamente, e é ella de muito 
alcance e da maior gravidade. 

Si porventura o senado quizer discutir de 
preferencia o projecto de 1854, projecto que não tem na 
casa defensores, e cujas doutrinas o seu proprio auctor 
originario renega em grande parte, porque 
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declarou hontem muito positivamente que algumas das 
doutrinas consignadas nesse projecto não estavam 
comprehendidas no seu; que outras tinham sido acceitas 
em consequencia de compromissos feitos com seus 
companheiros do ministerio; e que tinha annuido á outras 
finalmente em virtude do resultado da votação da camara 
dos Srs. deputados; si, digo, o senado quizer dar 
preferencia á discussão do projecto de 1854, poderá 
resultar a seguinte consequencia: voltará para a camara 
dos Srs. deputados um projecto inteiramente novo, e um 
projecto inteiramente novo sobre reformas tão importantes 
e de tanta magnitude como aquellas que nos vão occupar, 
e para cuja discussão eu protesto ao senado que me 
esforçarei quanto fôr possivel por contribuir com toda a 
prudencia e com todo o interesse que me inspiram as 
necessidades e as conveniencias do meu paiz, sem a 
menor consideração absolutamente a qualquer 
interferencia, a qualquer pequena influencia da politica. 

Portanto voltará um projecto, dizia eu, inteiramente 
novo para a camara dos Srs. deputados; e, pergunto eu, 
como procederá aquella camara? Pelo seu regimento 
poderá discutir uma só vez as emendas que d’aqui forem 
remettidas, mas emendas que constituem, como expuz, 
um projecto inteiramente novo. Como pois a camara de 
1858 ha de apreciar devidamente em uma só discussão 
um systema completamente novo e alheio das bases que 
nos foram enviadas nesse projecto de 1854? 

O SR. NABUCO: – Sem o direito de fazer emendas.
O SR. MIRANDA: – A camara nem ao menos terá o 

direito de fazer uma emenda; ella ou ha de restringir se á 
approvar aquillo que fôr do senado ou ha de rejeitar; 
porconseguinte, ou ha de abaixar a cabeça reconhecendo 
a bondade daquillo que fôra anteriormente decretado, e 
para que não concorrêra, sem que possa ao menos 
assignalar uma mudança, uma alteração filha de sua 
illustração, e do estudo das circumstancias que 
actualmente actuam, para que o projecto seja 
convenientemente modificado, ou então ha de inutilisar 
completamente a reforma, desprezando essas emendas, e 
dando logar a uma fusão, cujo resultado será no sentido de 
uma das partes da alternativa indicada, e portanto sempre 
desvantajoso á verdade e ao paiz! 

Si o ministerio quer, como eu perfeitamente 
concebo, prestar a devida attenção ás conveniencias 

actualidade, e resentem-se de um espirito systematico 
mais desenvolvido do que aquelle que domina no projecto 
actualmente offerecido pelo nobre ministro da justiça. 

A logica, o bom senso mostra que, quando se dá a 
necessidade de discutir materias que entram em 
concurrencia para obter uma preferencia, se prefira aquella 
que é mais ampla e mais desenvolvida, antes do que uma 
mais restricta e mais limitada. Supposto este caso, 
ninguem que tenha estudado estas questões póde deixar 
de reconhecer que as condições que devem prevalecer 
para a preferencia, inclinam-se todas para o todo do 
projecto de 1854; é bem certo que a essas condições 
oppôem-se hoje considerações mui graves, e então maior 
necessidade ha de uma discussão preliminar. 

Ha mais uma razão, senhores, em abono de minha 
indicação, e é que o projecto actualmente offerecido pelo 
nobre ministro da justiça tem por si a esclarecida 
discussão que o nobre ministro deve manter; tem por si os 
esclarecimentos de todas essas illustrações, a quem 
devêra consultar, e a quem effectivamente consultou, 
como acabar de affirmar; tem por si as necessidades 
palpitantes da quadra, e que não são por certo as mesmas 
que dominavam em 1854; tem por si emfim o interesse 
geral, ao passo que o projecto de 1854 nem tem por si o 
proprio auctor originario de algumas de suas doutrinas, 
porque elle as renega em grande parte, declarando que 
não as sustenta. 

Ora, si temos em favor do projecto do governo 
todas as conveniencias, todas as considerações do bem 
publico, e si as conveniencias publicas nos devem animar 
a todos que pretendemos entrar na discussão desta 
materia, porque é que se não ha de dar preferencia ao 
projecto apresentado pelo Sr. ministro da justiça? 

Para mim tão indifferente é discutir as questões 
importantes comprehendidas no projecto de 1854, como 
discutil-as apresentadas ou formuladas no projecto de 
1858; mas entendo, que aquelles que quizerem 
verdadeiramente uma reforma, que quizerem chegar á 
esse fim tão ambicionado, deverão adoptar antes por base 
da discussão o projecto de 1858. 

Si pois, dizia eu, é este um daquelles casos sobre 
que na camara dos Srs. deputados se costuma instituir 
uma questão de preferencia; si a questão de preferencia 
neste caso é uma questão de ordem e de necessidade; si 



sociaes; si o ministerio quer entrar nas reformas judiciarias 
com aquelle interesse que deve dirigir o pensamento de 
todo e qualquer representante da nação na quadra actual, 
eu o acompanharei; mas então conveniente é que elle 
comece por dar provas de um verdadeiro interesse, não se 
negando ás pequenas concessões que exigirmos, uma vez 
que ellas sejam, como são, tendentes unicamente a 
descobrir a verdade e a estabelecer o que melhor convier 
nas reformas que se intentam. 

Si eu entendesse que podiamos vantajosamente 
discutir o projecto 1854; si eu entendesse que da 
approvação desse projecto com as alterações filhas da 
discussão e da sabedoria do senado não resultaria essa 
desvantagem que me incommoda; si eu entendesse que 
não poderia dar-se até mesmo a nullificação de toda a 
reforma, acceitaria de bom grado o projecto de 1854, até 
mesmo porque esse projecto é mais amplo, comprehende 
pensamentos mais largos, que mais satisfazem as 
exigencias da 

o regimento é omisso, e si o senado não quiz em sua 
sabedoria admittir o adiamento do projecto de 1854, me 
parece que o senado deve em seu arbitrio resolver esta 
segunda questão de preferencia, e decidir assim, depois 
de apreciados os argumentos de parte a parte, a qual dos 
dois projectos escolhe para entrar em discussão. Eu rogo 
pois a V. Ex. a bondade de dizer-me si quer ou não instituir 
esta questão de preferencia. 

Este projecto importa uma reforma completa na 
nossa organisação judiciaria, reforma que vai entender 
com interesses gravissimos de todas as classes, de todos 
os individuos; por isso devemos proceder com todo o zelo 
e circumspecção. E’ indifferente ao governo e a nós todos 
que essa refórma passe na presente sessão ou em 
qualquer das seguintes; o que não é indifferente, porém, é 
que ella passe açodadamente e com defeitos. 

V. Ex., estudando a historia de todas as pretenções 
manifestadas desde a publicação da lei de 3 de dezembro 
no intuito de a reformar, deve reconhecer 
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quanto divergem entre si as opiniões de innumeras 
capacidades do nosso paiz, quer consideradas em 
referencia ás diversas politicas, quer avaliadas em 
referencia ás opiniões individuaes de estadistas de uma 
mesma politica. Toda a circumspeção portanto, toda a 
minuciosidade é pouca, e indispensavel para que, de uma 
maneira conveniente á nossa dignidade ao interesse que 
manifestamos por uma verdadeira reforma em similhante 
negocio, possamos sahir com a consciencia tranquilla 
deste terreno em que nos imos collocar. 

Assim, pois, rogo a V. Ex. que me declare si quer 
ou não instituir uma questão de preferencia, que me 
parece que, por ser caso omisso no regimento, póde ser 
sujeita á consideração do senado. Todos os que se 
empenham nesta discussão conhecem a necessidade de 
uma preferencia; mas todos nos auxiliaremos 
reciprocamente, e o senado ha de, depois de bem 
discutida esta questão, resolver o melhor. 

Pela minha parte declaro que não me acho com 
forças sufficientes para poder em uma discussão de uma 
ou duas horas concorrer com o meu insignificante cabedal 
para elucidação de todos os pontos que servem de base 
simultanea quer á reforma do Sr. Nabuco, quer á do Sr. 
Vasconcellos, e creio que nas mesmas idéas estão muitos 
outros senadores. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – 
Agradeço, Sr. presidente, as boas disposições em que se 
acha para com o projecto o nobre senador que acaba de 
sentar-se. Acredito que, como elle, todos os membros 
desta casa devem-se conhecer nos esforços que tenho 
empregado para se discutir este projecto; desejo louvavel 
de melhorar aquillo que entendo que é defeituoso; conto 
mesmo, como já disse por essa occasião, com as luzes de 
todos os meus honrados collegas, e por isso espero que a 
discussão se institua em um terreno alheio a todas as 
questões que têm havido, ou que possam surgir ainda na 
casa a respeito de politica. Nesta disposição comprehende 
V. Ex. que eu applaudo que continúe a discussão calma e 
reflectida da materia. 

Mas o nobre senador pela provincia de Matto 
Grosso acaba de declarar que se acha inhabilitado para 
entrar no debate com a Iargueza que desejava, porque a 
resolução que o senado tomou rejeitando o requerimento 
de adiamento collocou em sérios embaraços a todos os 

neste pensamento. Tenho, senhores, em meu favor a 
opinião de todos os meus illustres predecessores; todos 
elles reconheceram a necessidade de retocar a lei de 3 de 
dezembro de 1841; mas deixo para occasião mais 
opportuna o desenvolvimento deste ponto. 

Disse o nobre senador por Matto-Grosso que o 
regimento é omisso: logo, nós devemos estabelecer uma 
questão de preferencia entre um e outro projecto, para 
sabermos qual é o que deve preferir-se para a discussão; 
porque o nobre senador, que concorda comigo na 
necessidade da revisão da lei do processo... 

O SR. MIRANDA: – Isso é verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...diz que antes 

quer a actualidade má, do que uma má reforma. 
O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou 

completamente de accôrdo com V. Ex.; mas estamos nós 
inhabilitados para discutir todas as materias de que 
tractam o projecto de 1854 e o de 1858? 

O SR. MIRANDA: – E a camara dos Srs. deputados 
depois? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu já disse 
hontem que não era o primeiro exemplo que daria o 
senado, discutindo um projecto depois de muitos annos, 
emendando profundamente o pensamento da outra 
camara e remettendo as emendas que se fizerem ao 
trabalho original. Citei o exemplo da lei das terras: esta lei 
foi discutida em 1843, e foi remettida ao senado a 
proposição da camara dos Srs. deputados; decorreram 
cinco annos, a proposição soffreu consideraveis 
alterações, foi mandada para a outra camara e alli se 
adoptaram as emendas. 

Pergunto eu: não póde o senado approvar tal qual o 
projecto do nobre senador pela Bahia? Certamente que 
sim; e nesse caso não é necessario que o projecto volte á 
camara temporaria, porque não soffre emendas. Mas 
tambem póde o senado dizer: «Supprimam se taes e taes 
artigos do projecto de 1854, addicionem-se e alterem-se 
outros.» Isto é permittido, é expresso na constituição e nos 
regimentos das duas camaras. 

O senado ainda o anno passado usou desse arbitrio 
supprimindo artigos importantes da lei do orçamento. Si 
não póde addicionar-se algum outro artigo novo, então a 
que se reduziam a discussão e os direitos do senado? Si 



que têm de empenhar-se na discussão. Procurarei vêr si 
satisfaço ou si removo em parte os escrupulos do nobre 
senador. 

Entendo que na primeira discussão de um projecto 
não se tracta de avaliar o merecimento especial de cada 
um dos seus artigos; convém o senado na necessidade, na 
idéa capital de reformar-se alguns artigos de nossa 
legislação do processo criminal? Esta é a missão da 
primeira discussão. 

O SR. NABUCO: – Seria uma discussão 
academica. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é uma 
discussão academica; é o que está claramente definido no 
regimento da outra camara; isto é, que a 1ª discussão tem 
por fim examinar a constitucionalidade e a utilidade em 
geral de qualquer projecto. 

O SR. NABUCO: – Utilidade do projecto, não da 
materia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Convém ou não 
reformar-se nossa legislação do processo criminal? Parece 
que todos os nobres senadores estarão de accôrdo 

nada póde alterar-se e menos apresentar-se idéa alguma 
nova, a discussão das emendas e addicções nas camaras 
seria inutil. De que objecto tractamos? Da modificação ou 
alteração de alguns artigos da reforma judiciaria. 

O SR. NABUCO: – Então podemos offerecer um 
codigo do commercio... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu vou fazer um 
ponto de comparação para responder ao aparte. 

Dispõe o projecto de 1854: – o governo fica 
auctorisado a regular o processo nos crimes de abuso da 
liberdade da imprensa. O projecto de 1858 estabelece que, 
nos crimes de injurias pessoaes, anonymos, seja 
responsavel o editor. Não está aqui um ponto de contacto 
immediato, ainda que é uma idéa nova que está no meu 
projecto, mas não é relacionada com o artigo que o nobre 
senador então deputado incluiu na sua reforma? A 
differença vai 
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em que o nobre senador propoz uma medida muito ampla, 
e eu uma menos ampla. 

O SR. NABUCO: – E’ mais ampla. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ mais ampla, 

diz o nobre senador. Perdoe, quando se dá ao poder 
executivo o direito de regular o processo dos crimes de 
abusos da liberdade de imprensa na generalidade de todos 
os crimes que se podem commetter, usando da faculdade 
que dá a constituição do Estado, não é isto muito mais 
amplo do que dizer, nas injurias pessoaes: – o editor seja 
responsavel quando o artigo não esteja assignado? 

O SR. NABUCO: – O artigo não diz nem jornal, nem 
gazeta, seja qual fôr o seu formato. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isto é uma 
limitação consideravel; nem póde entrar em duvida. 

O SR. DANTAS: – Crear chefes de policia onde o 
governo quizer não é mais amplo? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Disse o nobre 
senador por Matto Grosso que este projecto de 1854 não 
teve defensores; o Sr. ex-ministro da justiça renegou 
completamente a sua obra; porconseguinte o que é que 
nós vamos discutir? 

Senhores, o Sr. ex-ministro da justiça, si eu bem o 
comprehendi hontem, não disse que reprovava as idéas do 
projecto de 1854, o que S. Ex. disse foi que entendia não 
correr-lhe a obrigação de defendêl-o já, porque não era o 
seu trabalho originario, mas um resultado de concessões 
que tinha feito a seus collegas, ás commissões e á camara 
dos deputados. 

O que me pareceu evidente e importante na 
declaração de S. Ex. foi não estar disposto a sustentar o 
projecto tal qual veiu da camara dos deputados, em alguns 
pontos, e talvez nesses em que se dão consideraveis 
auctorisações ao governo; póde ser que a lei do nobre 
senador esteja hoje divergente. Mas das palavras de S. 
Ex. póde inferir-se que elle rejeita esse projecto? 

O SR. NABUCO: – Não. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Entendo que 

não; mas, suppondo que sim, o orador que agora se dirige 
á câmara, adopta differentes artigos do projecto de 1854, 
porque entende que muitos delles têm grande vantagem; 
porconseguinte aqui está um defensor, é verdade muito 
fraco em comparação ao nobre senador pela Bahia, mas 
um defensor sincero da vantagem e conveniencia dessas 

Sem duvida, senhores, sou o primeiro a reconhecel-
o, procurei cercar-me das possiveis informações de alguns 
dos dados estatisticos que ouvi ás pessoas competentes, 
habeis jurisconsultos, e deliberei-me então a offerecer o 
projecto á discussão. 

O SR. MIRANDA: – Logo está sustentando a 
preferencia delle. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Podemos 
aproveitar um e outro trabalho. V. Ex. vê que quem 
procede deste modo, o que deseja é acertar; é dotar o paiz 
com alguma providencia que atteste, sinão nenhum outro 
sentimento, pelo menos zelo pela causa publica. 

O SR. MIRANDA: – Não terei eu os mesmos 
sentimentos? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não nego; estou 
mesmo certo disso; mas eu dou uma explicação: si 
pessoas mui habilitadas têm tentado e em vão reformar a 
lei de 3 de dezembro, não se deduz que ha precipitação 
nesta reforma. Isto é o que eu queria explicar. 

Em uma palavra, não podendo eu entrar em 
maiores desenvolvimentos agora, por isso que o nobre 
senador limitou-se ainda a uma questão de ordem, o que 
me parece é: si o senado em sua sabedoria approvar em 
1ª discussão o projecto do nobre senador pela Bahia, nós, 
na 2ª discussão, segundo V. Ex. entender mais regular, 
offereceremos emendas. 

Eu entendo, senhores, que a consideração devida á 
outra camara e á nossa mesma dignidade aconselham que 
se approve o projecto em primeira discussão; é um 
projecto que tem em seu favor a votação da camara 
temporaria; já foi por ella adoptado; é porconseguinte um 
trabalho que póde servir de base para a nossa discussão, 
que corrigido, segundo as emendas já conhecidas, ou 
conforme as idéas que os nobres senadores 
demonstrarem que são melhores, póde satisfazer 
necessidades reaes do Estado. 

Esse melhoramento attestará nosso zelo; não 
devemos pois adiar uma medida de cuja adopção resulta 
proveito para o paiz e gloria para o senado. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Miranda mandou á 
mesa o seguinte requerimento: (Lê.) 

«Que se institua questão de preferencia entre os 
dois projectos, resolvendo-se que sirva de base á 
discussão o projecto do Sr. ministro da justiça.» 



medidas. 
O nobre senador por Matto-Grosso disse que entre 

os projectos elle preferia o de 1854, porque é mais amplo 
do que o de 1858; mas ao mesmo tempo disse que o 
projecto de 1858 deve ser discutido de preferencia, por 
isso que contém muitas e importantes providencias; de 
sorte que, Sr. presidente, eu entendo que o nobre senador 
acredita que ambos os projectos trazem muita vantagem, 
têm muita disposição importante. 

Destas duas opiniões, que parecem 
desencontradas, concluo que devemos entrar na 
discussão, que só ella nos póde illustrar; e V. Ex., com o 
criterio que todos lhe reconhecemos, saberá dirigil-a da 
maneira mais conveniente. 

O nobre senhor disse, para mostrar a importancia 
da materia, que todas as tentativas que se têm feito para a 
reforma da lei de 3 de dezembro, que tem occupado as 
primeiras capacidades do paiz, demonstram a importancia 
do assumpto. 

Mas eu não posso submettel-o á consideração do 
senado por entender que é contrario ao regimento, o qual 
estabelece a marcha que devem ter os projectos de lei. 
Segundo o regimento, qualquer projecto, uma vez que 
entre em discussão, ou ha de ser approvado, ou rejeitado, 
ou emendado, e não confrontado com outro para saber-se 
qual deva preferir. Demais, o senado já resolveu que não 
fôsse adiada a proposição da camara dos deputados que 
ora se discute, o que importa resolver que continue a sua 
discussão. Como pois instituir-se uma questão de 
preferencia de que não tracta o regimento, pretendendo-se 
assim addital-o sem ser pelos meios prescriptos no artigo 
final do mesmo regimento? 

O SR. JOBIM (pela ordem): – Eu não vejo outro 
meio de sahirmos desta difficuldade, sinão rejeitando o 
projecto de 1854, e pondo em discussão o que foi 
apresentado pelo actual Sr. ministro da justiça. A 
procedermos de outro modo, obrigaremos a camara 
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dos deputados a tractar deste em uma unica discussão, 
como já foi dito pelo nobre senador por Matto-Grosso; ora, 
similhante obrigação em que fica aquella camara, 
tractando de materia tão séria e importante, póde ter máo 
resultado. 

A proceder ella assim, talvez de um modo 
superficial e sem bastante reflexão, é natural que ao 
projecto hoje discutido succeda o mesmo que vemos 
acontecer ao que foi apresentado pelo ministro da justiça 
de 1854, isto é, que daqui a 4 annos já essa lei não sirva, e 
assim andaremos sempre fazendo leis de circumstancias 
para logo depois não servirem, como si em materia desta 
ordem devessemos andar com as circumstancias, para 
nada termos que seja permanente; e, si assim acontece 
com o projecto apresentado por um jurista tão distincto 
como o Sr. ministro de 1854, quem póde duvidar de que o 
mesmo aconteça com o projecto do actual ministro da 
justiça? Não coarctemos, pois, o direito da camara dos 
deputados; seja o projecto de 54 rejeitado, e entremos na 
discussão do actual como materia nova que é, ficando a 
cada um o direito de apresentar como emenda a elle o que 
fôr ainda aproveitavel do primeiro, por exemplo, ampliando 
as attribuições dos promotores e juizes municipaes, como 
está no primeiro projecto. 

Parece-me pois curial procedermos como acabo de 
dizer. 

Não comprehendo como possa ser executado o 
parecer das commissões, isto é, que entrem 
conjunctamente os dois projectos em discussão, quando 
são tão differentes; nem tambem vejo como se póde 
discutir a questão da preferencia sem que depois se caia 
na rejeição do projecto vindo da camara dos Srs. 
deputados, que é o que eu proponho que se faça já. 

O SR. NABUCO: – Sr. presidente, o que ressumbra 
desta discussão é aquillo que disse o nobre senador que 
acaba de sentar-se. O que se quer é aproveitar o projecto 
de 1854, seja como fôr, para sobre elle passar o do Sr. 
ministro da justiça. Isto quer dizer que voltará o projecto 
para a camara dos deputados sem que ella possa fazer 
emendas; voltará o projecto para sómente ter uma 
discussão. Ora, isto é uma conveniencia ministerial; mas 
contra ella eu oppuz primeiramente o anachronismo do 
projecto de 1854, porque foi iniciado por um ministro que já 
não o é, e discutido e approvado por uma camara que já 

a respeito dos objectos que tiveram a iniciativa da camara 
dos deputados, não nos podemos aproveitar do projecto 
da camara dos deputados para mandar-lhe, por exemplo, 
um codigo do processo civil, só porque o codigo do 
processo civil interessa á administração da justiça. Não é 
isto realmente um abuso, não é illudir as formulas? A 
camara dos deputados nos propõe medidas a respeito das 
aposentadorias dos juizes de direito, nós lhe remettemos 
medidas sobre ordenados. E’ a mesma cousa, 
aposentadoria e ordenados de juizes de direito? E a 
camara dos deputados não poderá emendar o projecto 
quanto aos ordenados, dos quaes não cogitava, quando 
faz a sua proposição!! 

(Ha um aparte.) 
Esse é o principio de todos os parlamentos. Quando 

se diz um projecto substitutivo, suppressivo, é a respeito 
do objecto de que tracta o projecto iniciado; porque aliás 
teriamos largas para sobre uma iniciativa formarmos uma 
legislação absolutamente diversa; com um projecto que 
nos viesse da camara dos deputados, podiamos reformar 
completamente a legislação do paiz; e a camara dos 
deputados vice-versa. 

Senhores, a cada momento encontramos 
difficuldades, por não querermos considerar o projecto do 
Sr. ministro da justiça como um projecto novo, mas sim 
como substitutivo. Hontem se disse que o projecto era 
substitutivo; era uma emenda, mas sendo elle uma 
emenda, si o projecto de 1854 fôsse adiado, teria elle, 
como accessorio, a mesma sorte? Não, se nos respondeu; 
si for adiado o projecto de 1854, ficará o do Sr. ministro da 
justiça como novo; de maneira que é e não é emenda; si o 
projecto de 54 for reprovado, este que é accessorio ficará 
reprovado? não, se nos respondeu; então si fôr rejeitado o 
projecto de 1854; ficará o do Sr. ministro da justiça como 
novo; assim é projecto novo, ou emenda, conforme 
convier. 

Mas qual é a maneira de sahirmos desta 
difficuldade? Hontem o Sr. ministro da justiça lembrou-nos 
o arbitrio de ser admittido o seu projecto como substitutivo 
na 1ª discussão; mas o regimento rejeitava esse arbitrio de 
emendas em 1ª discussão. Ao depois S. Ex. nos ensinuou 
que approvassemos o projecto de 1854 em 1ª discussão, 
mas com o arrière pensé de rejeital-o na 2ª. Ora, será 
admissivel que posto achemos máo o projecto de 1854, o 



não existe. 
A esta inconveniencia, como respondeu ainda ha 

pouco o Sr. ministro da justiça? Com a regra do direito. Eu 
não desconheço, senhores, o que podemos fazer; sei que 
podemos aproveitar um projecto que existe ha seculos no 
nosso archivo para fazer delle a base de uma medida que 
desejamos. 

Mas, o principio que estabeleci, senhores, é 
deduzido do espirito do systema representativo que 
repousa na renovação dos representantes da nação. 

Além disso, observei que este proceder importava 
uma illusão, uma mystificação das formulas estabelecidas 
para a madureza das deliberações; porquanto o projecto 
de que se tracta não é o mesmo, sinão muito diverso, do 
de 1854, que foi supprimido na maior parte, e substituido 
em outra parte por disposições relativas á objectos 
differentes. 

Mas, disse-se que o senado, pelo direito que tem 
de discutir as proposições da camara dos deputados, póde 
supprimir ou additar-lhes qualquer idéa. Não duvido; 
podemos supprimir, substituir e additar; mas 

approvemos em 1ª discussão com o proposito de rejeital-o 
em 2ª discussão; que o approvemos só para que elle faça 
as honras da casa ao projecto de 1858? 

A consequencia, senhores, é outra mystificação das 
formulas, isto é, o projecto de 58 passará sómente com 2ª 
e 3ª discussão, não terá 1ª; porque não posso admittir o 
principio que proclamou o Sr. ministro da justiça: segundo 
elle, nós em 1ª discussão sómente tractamos de utilidade 
abstracta, isto é, precisa-se de reforma judiciaria? 
Qualquer projecto que ahi vier é util: eu não entendo 
assim; entendo que a utilidade de que falla o regimento 
não é abstracta, é a utilidade de um certo e determinado 
projecto, é o complexo das medidas desse projecto que 
nos é presente; não basta a utilidade da materia, importa 
muito a utilidade das providencias que sobre ella se nos 
propõe; si em geral essas providencias não prestam, não 
attingem ao seu fim, para que discutil-as em detalhe? As 
emendas referem-se ao detalhe e não ao complexo, 
porque então ha um novo 
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projecto que fica sem 1ª discussão, sem discussão em 
globo como manda o regimento; assim o projecto do Sr. 
ministro não terá 1ª discussão, terá duas discussão, isto é, 
2ª e 3ª. 

Vê V. Ex. que, a menos que não se derogue ou 
illuda a iniciativa do senado, não se póde deixar de admittir 
a moção do nobre senador por Matto-Grosso, isto é, a 
discussão sobre a preferencia dos projectos identicos. 
Digo eu que se deroga a iniciativa, porque, si todos os 
projectos que versarem sobre a mesma materia forem 
considerados dependentes uns dos outros, acontecerá que 
a rejeição de uns importará a rejeição de outros, ou os que 
forem adoptados em segunda discussão, não terão 
primeira discussão. 

E’ um dilemma a que se não póde resistir. 
O SR. D. MANOEL: – Parece-me que se póde 

resistir muito bem e legalmente com o regimento. 
O SR. NABUCO: – Vem a proposito, Sr. presidente, 

que eu diga que não rejeito as idéas ou disposições do 
projecto de 1854. Rejeito o projecto, isto é, o complexo, 
porque elle se resente, como eu hontem disse, das 
concessões que na posição de ministro me vi obrigado a 
fazer; rejeito esse projecto, não pelo que elle contém, mas 
pelo que lhe falta, e me parece complementar. Desde que 
não pude conseguir a incompatibilidade absoluta da 
magistratura e outras medidas que me parecem 
essenciaes para a administração da justiça, eu não 
considero como meu, mas do ministro de 1854, esse 
projecto; mas não me ferro ao dever de sustentar as 
doutrinas que nelle se acham, das quaes tenho ainda 
profundas convicções. 

O SR. DANTAS: – Então como ministro queria 
aquillo que não quer como senador? 

O SR. D. MANUEL: – Eu não tinha pressa de fallar, 
entretanto agradeço ao nobre senador por Matto Grosso 
mais esta prova de attenção e bondade com que me honra 
cedendo da palavra. 

Sr. presidente, estou admirado da discussão que 
tem havido de hontem para hoje, no meu modo de pensar, 
sobre objecto simplicissimo. Pois deveras vale a pena por 
uma questão de formula gastar tanto tempo? 

O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro da justiça que 
responda. 

O SR. D. MANUEL: – Não vale a pena, senhores, o 

O nobre senador que occupa um dos logares da 
mesa, cortou-as dizendo. «Reprovemos em 1ª discussão o 
projecto de 1854, ou antes a proposição da camara dos 
Srs. deputados, e discutamos o projecto substitutivo 
offerecido pelo Sr. ministro da justiça.» Eu peço ao senado 
que approve em 1ª discussão a proposição da camara dos 
Srs. deputados, (apoiados), e na 2ª discussão use do 
direito que lhe dá a constituição fazendo aquellas 
emendas... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – ....que a sabedoria do senado 

julgar necessarias e uteis adoptando o projecto substitutivo 
no todo ou em parte (apoiados), e mesmo additando 
algumas disposições que porventura parecerem 
conducentes a melhorar a administração da justiça. 

Senhores, creio que nós todos devemos entrar de 
bôa fé nesta discussão. 

Tracta-se de uma lei organica que consulta grandes 
necessidades ha muito sentidas e palpadas, cuja 
satisfação o paiz reclama com instancia. Ora, si nós 
encontramos na proposição que veiu da camara dos Srs. 
deputados muitas disposições dignas da nossa 
apreciação, si essas disposições se acham em parte 
consignadas no projecto substitutivo do nobre ministro da 
justiça, porque, senhores, negar-lhe o nosso voto na 1ª 
discussão em que não se tracta, é verdade, como disse o 
nobre senador pela provincia da Bahia, da utilidade em 
abstracto, mas do exame em geral da materia da referida 
proposição. 

E, senhores, note-se que o nosso regimento não 
usa da palavra – utilidade –; V. Ex., Sr. presidente, me 
poderá informar? 

O SR. PRESIDENTE: – Não usa. 
O SR. D. MANUEL: – O nosso regimento diz que se 

examine em globo ou em geral os projectos na 1ª 
discussão. Pois ha de ser rejeitada em 1ª discussão uma 
proposição da outra camara, contendo tantas disposições 
bôas e tendentes a melhorar a administração da justiça? 

Não me parece razoavel, nem acertado. (Apoiados).
Quaes são as consequencias de se approvar este 

projecto em 1ª discussão? Porventura, quando o senado 
dá a sua approvação a um projecto em 1ª discussão, 
obriga-se ipso facto a na 2ª approval-o em todas os seus 
artigos, pontos e virgulas? Não se reserva o direito de 



objecto e simplicissimo. Entendia eu, e felizmente a minha 
fraca intelligencia teve o apoio da maioria do senado, que 
seria de grande inconveniencia, que seria mesmo uma 
prova de pouca attenção para com a camara dos Srs. 
deputados, si fôsse approvado o requerimento offerecido 
pelos nobres senadores pela provincia da Bahia e de 
Matto-Grosso. Como podemos nós deixar de tomar em 
consideração a proposição da camara dos Srs. deputados 
sobre objecto de tamanha importancia, e que alli foi 
longamente discutido? Não foram as commissões de 
legislação e de constituição que opinaram, no parecer que 
se acha sobre a mesa, que tanto o projecto de 1854 como 
o de 1858 entrassem ambos em discussão? 

O senado fez bem de não annuir ao adiamento, 
dando assim mais uma prova de sua consideração á 
camara temporaria. 

Senhores, as difficuldades que se antolham ao 
nobre senador, parece-me que se cortam com muita 
facilidade. 

emendal-o? e porque? porque o nosso regimento não 
permitte que na 1ª discussão se offereçam emendas. 

Contendo um projecto 10, 12 ou 14 artigos que 
mereçam inteira approvação, mas 3, 4 ou 5 que a não 
merecem, o que se costuma fazer na 1ª discussão? 
Approva-se o projecto, e na 2ª discussão offerecem-se 
emendas; ha nada mais simples? Como pois se diz que ha 
grande difficuldade, extraordinario embaraço em discutir 
immediatamente a proposição da camara dos Srs. 
deputados? Para que imaginar difficuldades, crear 
embaraços, que seguramente não existem? 

Mas diz-se: é uma mystificação completa, é um 
atropello das formulas. Onde está a mystificação? Onde 
está o atropello de formulas? Sr. presidente, vou 
apresentar o seguinte exemplo: Supponha-se que o 
senado em sua sabedoria approve em 1ª discussão este 
projecto, e que o Sr. ministro da justiça ainda não tenha 
apresentado o seu trabalho, mas na segunda discussão ia 
offerecendo differentes emendas; haveria nisto 
mystificação? haveria 
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preterição de formulas? Supponha V. Ex. que o senado 
approvava estas emendas em segunda e terceira 
discussão, e as mandava para a camara dos Srs. 
deputados; pergunto eu, a proposição emendada passava 
por tres discussões? 

Não seguramente. A proposição emendada tinha 
uma só discussão, e a camara podia rejeitar todas ou parte 
das emendas, observando-se depois o que determina o 
art. 61 da constituição. E o direito de fazer aIterações e 
addições não é commum a ambas as camaras? Não o têm 
ellas exercido tantas vezes? E póde jámais ser taxado de 
mystificação o exercicio de um direito? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha grande 
differença em discutir e votar uma só vez, e discutir e votar 
tres vezes. 

O SR. D. MANUEL: – Meu Deus! isto é do 
regimento (apoiados,) e si ha mystificação, o nobre 
senador e os outros que assim pensam, tractem de 
reformar o regimento pelos tramites marcados nelle. 

Mas, disse hontem o nobre senador pela provincia 
da Bahia: «O senado podia inserir neste projecto um 
codigo, podia inserir até o codigo commercial.» Me parece, 
senhores, que é uma hypothese gratuita; não é possivel 
que esta casa practique um acto dessa ordem. 

O SR. NABUCO: – Mas póde practicar. 
O SR. D. MANUEL: – Quero suppôr que o bom 

senso do senado faltasse uma vez, quero suppôr que, 
apresentando-se um simples projecto de reforma judiciaria 
o senado enxertasse nelle um codigo commercial; lá 
estava a camara dos Srs. deputados para exercer o seu 
direito, rejeitando similhante enxerto. Não concedo a 
hypothese, mas só para discutir com o nobre senador 
admitto-a. 

Disse-se: «Nós não poderemos sahir da difficuldade 
em que nos achamos.» O nobre senador pela provincia de 
Matto-Grosso foi tão longe que asseverou que não podia 
discutir. Creio que o nobre senador póde discutir; seus 
talentos, seus conhecimentos, sua practica e experiencia o 
habilitam para discutir a materia de um modo luminoso, e 
com verdadeiro interesse para o paiz. 

O SR. MIRANDA: – Sou melhor juiz de mim nisto do 
que V. Ex. 

O SR. D. MANUEL: – Foi a modestia do nobre 
senador que lhe fez declarar que não estava habilitado 

senador, cujos talentos e illustração tenho sempre 
reconhecido nesta casa e fóra della, mesmo quando 
esteve no poder e lhe fiz opposição. Para mim é fóra de 
contestação que V. Ex. póde dar para a discussão 
qualquer proposição da outra camara que se ache no 
archivo do senado, ainda que tenha muitos annos de 
existencia. Não se póde allegar a presumpção, nem 
servem os exemplos de outros paizes, em vista dos estylos 
do nosso parlamento e das disposições do regimento. 

E' verdade que alguns deputados que votaram pró 
e contra a proposição, não foram reeleitos; mas tambem é 
certo que muitos continuam a ter assento na camara, que 
concorreram com o seu voto para que a proposição viesse 
para o senado. São materias muito estudadas e discutidas 
desde longa data. Quasi todos os homens notaveis do 
paiz, principalmente jurisconsultos, têm sobre ellas 
expendido largamente a sua opinião. Como se pretende 
pois que sem tres novas discussões na outra casa do 
parlamento, se coarcte o direito dos deputados, se tolha 
uma discussão mais ampla, se impede de bem examinar 
as emendas do senado? 

E os nobres senadores esperam alguma novidade 
nesta discussão? os nobres senadores podem acreditar 
que appareça hoje uma idéa nova, tendo sido a materia 
tão debatida desde 1843? Ha de repetir-se o que tem sido 
muitas vezes dito e repetido; e, si nós nos dermos ao 
trabalho de compulsar os jornaes que publicaram os 
trabalhos das camaras, nos convenceremos do que acabo 
de affirmar. 

Discutamos portanto, Sr. presidente, a proposição 
da camara dos Srs. deputados; discutamol-a em geral 
como manda o nosso regimento, sem entrarmos em 
detalhe; approvemol-a e depois cada um de nós 
concorrerá com o seu contingente, para dotar o paiz de 
uma lei util, apresentando com franqueza e lealdade as 
nossas idéas sobre a matéria, usando do direito que nos 
outorga a constituição, de fazer alterações e addições á 
proposição, com a mira unicamente no bem publico. 

Si eu, Sr. presidente, consultasse unicamente os 
meus desejos, poderia uma reforma mais ampla; mas 
estou acostumado a observar que em nosso paiz essas 
reformas em ponto grande, essas reformas amplas, de que 
hontem fallou o nobre senador pela provincia da Bahia, 
não passam com facilidade no parlamento. 



para discutir este projecto. Oxalá que eu tivesse as 
habilitações que possue o nobre senador! 

Senhores, o nobre senador pela provincia da Bahia 
repetiu hoje o que hontem havia dito, que é contra os 
estylos dos parlamentos uma discussão sobre um projecto 
que, tendo dormido por espaço de quatro annos nas 
pastas das commissões, só agora se deliberou que elle 
entrasse em discussão. Senhores, póde ser que não seja 
isso dos estylos de outros parlamentos; mas nem os 
estylos do nosso parlamento, nem as disposições do 
regimento do senado suffragam a opinião do nobre 
senador. 

Não preciso adduzir provas do que acabo de dizer; 
e hontem o Sr. ministro da justiça respondeu 
satisfactoriamente a este topico. Permitta-me o nobre 
senador que lhe pergunte si, vindo para esta casa uma 
proposição da outra camara no fim de uma legislatura, e 
tendo-se procedido á nova eleição de deputados, deve 
essa proposição ficar em um eterno esquecimento. Sinto 
estar em desaccordo com o nobre 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Eis um dos motivos que 

justificam o projecto substitutivo do honrado ministro da 
justiça; eis o que tambem justifica o projecto offerecido 
pelo nobre senador ex-ministro da justiça. Porventura, 
senhores, a proposição da camara dos Srs. deputados é 
uma reforma ampla? Parece-me que não; poderá ser mais 
ampla do que a do projecto offerecido pelo nobre ministro 
da justiça; mas não contém essa reforma ampla de que 
fallou o illustre senador pela Bahia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Eu, senhores, contento-me 

com alguma cousa, não exijo muito, porque estou 
persuadido que não se fará nada; mas creio que, pouco a 
pouco, nós poderemos ir melhorando a administração, 
corrigindo a legislação existente no que a experiencia 
mostra que precisa de correcção. 

Repito, não exijo reformas amplas, nem tenho a 
capacidade precisa para apresental-as. 
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não 

apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Creio portanto, Sr. 

presidente, que não ha difficuldade nenhuma nesta 
discussão. Repito, o nobre senador pela provincia do 
Espirito-Santo cortou a difficuldade dizendo: 
«reprovemos a proposição,» e eu corto a difficuldade 
pedindo que se approve a proposição. O senado 
deliberará em sua sabedoria como fôr mais 
convinhavel aos interesses do paiz; e de certo terá 
tambem em consideração as boas relações que 
cumpre manter com o outro ramo do poder 
legislativo. 

Quanto ao requerimento do nobre senador por 
Matto Grosso, V. Ex. já declarou que não podia 
admittil-o á discussão em vista do nosso regimento. 
Estou inteiramente de accôrdo com a deliberação de 
V. Ex., e me parece que o nobre senador ha de 
reconhecer que V. Ex. procedeu mui acertadamente. 

Abandonemos nesta discussão o espirito de 
partido; desappareça toda a idéa de opposição e de 
maioria; e, reunidos, contribuamos todos para 
satisfazer a necessidade que o paiz sente, e que 
espera ver satisfeita pelos seus representantes. Desde 
já parece-me que posso affirmar que o Sr. ministro 
da justiça será o primeiro a adoptar quaesquer idéas 
que appareçam com o fim de melhorar o seu 
projecto... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – ...porque o nobre 

ministro da justiça não póde querer que o seu 
projecto passe tal qual foi apresentado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Quero dizer, S. Ex. não 

se offenderá de certo que se offereçam emendas ao 
seu projecto com o fim de aperfeiçoal-o. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – De certo. 
O SR. D. MANUEL: – Ora, os nobres 

senadores hão de reconhecer a bôa fé com que estou 
fallando, e verão que tambem tenho duvidas sobre 
alguns artigos do projecto substitutivo, as quaes hei 
de expôr em occasião opportuna. 

Creio que tenho respondido, ao menos como 
pude, ás observações do nobre senador pela Bahia, e 
sinto que S. Ex. não nos ajude no empenho em que 
nos achamos, não só de dar uma prova de 
consideração á camara dos Srs. deputados, como ao 
proprio nobre senador, que foi auctor do projecto. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Do que tenho dito, vê V. 

O SR. PRESIDENTE: – Não podiam discutir. 
O SR. MIRANDA: – Mas V. Ex. consentiu que 

elles não dissessem nem uma só palavra a respeito 
do merecimento do projecto de 1854; não o 
discutiram. Eu desejo que V. Ex. tome uma 
deliberação positiva acerca da materia do meu 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Já declarei que não o 
admittia á discussão. 

O SR. MIRANDA: – V. Ex. disse que a materia 
do meu requerimento era contraria ao regimento, e 
eu tive a honra de observar a V. Ex. que o regimento 
é omisso a similhante respeito. Em uma questão 
desta ordem quem decide, si porventura algum 
senador não se conforma com a opinião de V. Ex., é o 
senado. Para elle appellarei. 

Entendo que a questão que se ventila é 
inteiramente nova; é uma questão de preferencia, 
ainda não vi outra no senado. Ha dois projectos em 
concurrencia; é conveniente examinar qual delles 
deve ser offerecido em primeiro logar á discussão. Eu 
opino que se dê preferencia ao projecto do nobre 
ministro da justiça; elle entende o contrario; a 
questão é nova; não é prevista no regimento; cumpre 
portanto decidil-a. 

O SR. PRESIDENTE: – A materia do 
requerimento do Sr. senador é contraria ao vencido 
no senado; o senado já resolveu que não se adiasse a 
proposição da camara dos deputados que está em 
discussão. 

O SR. MIRANDA: – O senado não approvou o 
requerimento de adiamento, é verdade; mas V. Ex. 
permitta que lhe diga que questão de adiamento não 
é synonimo de questão de preferencia. Esta tem outro 
alcance, rejeita completamente o projecto de 1854, 
ao passo que o adiamento não o rejeitava; os effeitos 
são differentes. 

Demais, Sr. presidente, si a questão é 
pequenina, si não vale a pena, como ouvi dizer, 
porque se oppõe o nobre ministro da justiça a que 
seja posto em discussão o seu projecto de 
preferencia ao outro? Si o nobre ministro vê que nós, 
seus adversarios em outro terreno, hoje o apoiamos e 
estamos dispostos a auxilial-o na discussão das 
importantes medidas da reforma judiciaria, si vê a 
acquiescencia e lealdade com que procedemos, como 
não nos faz essa pequena concessão? E' ser muito 
máo! 

Si o nobre ministro da justiça entende que seu 
projecto é meramente uma emenda, porque não 



Ex., Sr. presidente, que hei de concorrer com o meu 
voto para que a proposição seja approvada em 2ª 
discussão. 

O SR. MIRANDA: – Creio que está em 
discussão o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor. 
O SR. MIRANDA: – Então o que está em 

discussão? 
O SR. D. MANUEL: – O projecto. 
O SR. MIRANDA: – E' a segunda vez que 

tomo a palavra e não disse nada sobre o projecto. 
Demais, o Sr. presidente não tomou ainda uma 
deliberação sobre o meu requerimento. 

O SR. D. MANUEL: – Já tomou. 
O SR. MIRANDA: – O nobre senador e o 

honrado membro pela provincia da Bahia discutiram a 
materia do meu requerimento. 

guardou para offerecel-o em occasião competente, 
quando fôsse posto em 2ª discussão o projecto de 
1854? E' preciso attender a todas estas 
considerações. 

O nobre ministro da justiça não me satisfez nas 
respostas que se dignou de dar ás observações que 
tive a honra de lhe dirigir, quando entendi que havia 
demonstrado sufficientemente que não era o projecto 
de 1854, mas o delle Sr. ministro da justiça que 
devera ser preferido para a discussão. S. Ex. insistiu 
em que o projecto de 1854 póde voltar á camara dos 
Srs. deputados sem inconveniente algum, havendo os 
mesmos resultados que se deram, quando foi para 
alli remettido o projecto da lei das terras. 

Não ha porém identidade alguma, Sr. 
presidente. Durante o longo espaço de tempo em que 
a lei das terras, iniciada em 1843, deixou de ser 
discutida, não houve projecto algum substitutivo, não 
veiu da camara dos Srs. deputados projecto algum no 
mesmo sentido; foi o mesmo projecto que se 
conservou 
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sempre adiado, até que novamente voltou á camara dos 
Srs. deputados; e V. Ex. sabe que desde 1841 até á época 
actual tem apparecido cinco ou seis reformas á lei de 3 de 
dezembro de 1841. 

Demais, si esse precedente se deu, eu para elle 
não concorri; não posso invocar para apoio de minhas 
opiniões actualmente precedentes para que não concorri, e 
com os quaes me não conformo. Creio que faremos um 
grave desserviço ao paiz, si fizermos voltar para a camara 
dos Srs. deputados, depois de quatro annos, um projecto 
que agora não póde deixar de ser muito e muito 
modificado, alterado em toda a sua essencia. 

Basta indicar ao senado as epigraphes de que 
tracta o projecto de 1854, e comparal-as com as doutrinas 
do projecto do Sr. ministro da justiça, para se concluir que 
nem este, nem o senado o quer. 

Porventura o nobre ministro quererá tambem 
reformas relativas á administração da justiça civil? Não 
quer. O nobre ministro quererá corrigir tambem a actual 
legislação penal pelo modo por que se faz no cap. 2º do 
projecto de 1854? Não quer. O nobre ministro terá em 
vistas, como tem o projecto de 1854, constituir um 
ministerio publico na parte civil e criminal? Não tem. Terá 
em vistas regular o instituto dos advogados brasileiros, 
regular os officios dos escrivães e tabelliães? Não tem. 
Quererá affrontar a instituição do jury pelo mesmo modo 
por que o faz aquelle projecto? Não de certo! E assim por 
diante. O projecto de 1854 se contenta com estabelecer o 
processo que se deve seguir nos casos de injuria ou 
calumnia; e o projecto do Sr. ministro da justiça vai além, 
ataca a liberdade da imprensa em mais de um ponto. São 
cousas portanto muito diversas e importantes. 

As razões apresentadas são todas em meu pensar 
contraproducentes. Si levado pelos esclarecimentos e 
dados estatisticos ministrados por illustres notabilidades foi 
que o nobre ministro da justiça entendeu dever trazer á 
discussão do senado um projecto inteiramente novo, em 
substituição do outro de 1854; si com o auxilio valioso de 
pessoas mui competentes foi que o nobre ministro se 
resolveu a assim proceder; creio que esta razão prevalece 
para que seu projecto seja preferido para a discussão. 

Si considero os inconvenientes que podem resultar 
da remessa do projecto de 1854 para a camara dos Srs. 
deputados, depois de emendado aqui, segundo as idéas 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Acceito o apoio. 
O SR. MIRANDA: – Porconseguinte não ha razão 

alguma para que S. Ex. não queira, collocada a questão 
neste terreno, preferir a discussão do seu projecto a do 
projecto de 1854. 

O SR. D. MANUEL: – Haveria nisso prova de pouca 
consideração para com a camara dos deputados. 

O SR. MIRANDA: – Seguramento que não! Prova 
de desconsideração se lhe daria, si a quizessemos 
compellir a acceitar uma reforma de tanta magnitude, 
inteiramente nova; si fizessemos voltar para ella 
inteiramente substituida e só com o mesmo rotulo, o 
projecto de 1854. 

Pelo que vejo, Sr. presidente, estou dando aos 
nobres membros que compoem o ministerio uma prova de 
maior adhesão do que o nobre senador pela provincia do 
Rio-Grande do Norte. Não posso comprehender; é para 
mim extraordinario, como é que o nobre ministro entende 
que deve abandonar a sua propria obra por um modo tão 
singular... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Abandonar, não. 
O SR. MIRANDA: – ...quando é certo que esse 

projecto nos foi annunciado com tanto enthusiasmo, com 
tanta pompa, garantido por tantos titulos de merecimento, 
que não podiam deixar de afiançar o mais infallivel 
triumpho. 

Eu, portanto, espero que V. Ex. não rejeite por si o 
meu requerimento; espero que V. Ex. consulte o senado a 
este respeito, afim de que elle decida si acaso tem ou não 
cabimento esta questão de preferencia; aliás aquelles que 
nella já tomaram parte ficarão privados de entrar na 1ª 
discussão do projecto, como me ha de acontecer, pois esta 
é a segunda vez que tomo a palavra; com bem pezar meu 
não poderei mais fazel-o. 

SR. PRESIDENTE: – Já declarei o que tive de 
declarar; não tenho que consultar o senado. Entretanto, si 
esta minha decisão não convém ao nobre senador, poderá 
recorrer para o senado. 

O SR. MIRANDA: – E’ o que desejo, porque aliás 
ficaria privado do direito de discutir a materia. 

O SR. PRESIDENTE: – Si não ha mais quem peça 
a palavra, vou pôr a votos o projecto. 

O SR. MIRANDA: – Que projecto? já declarei que 
appellava para o senado. 



do nobre ministro, vejo que esses inconvenientes não nos 
podem aconselhar a que o mettamos em discussão. Todas 
as vantagens são pela discussão do projecto do Sr. 
ministro: eu não vejo, senhores, razão alguma de interesse 
publico que auctorise o nobre ministro a preferir para base 
da discussão o projecto de 1854. 

Si porventura o nobre ministro da justiça 
entendesse que aquelles que em outro terreno lhe 
disputam o merecimento de suas doutrinas tambem hoje 
estariam dispostos a fazer opposição aos pensamentos do 
seu projecto, eu conceberia que elle devesse ter algum 
escrupulo em que seu projecto fôsse offerecido á 
discussão; mas S. Ex. vê que nós, que não o 
acompanhamos em algumas outras medidas, somos os 
primeiros que lhe protestamos o mais sincero apoio nestas 
questões, que apenas e só apenas interessam á 
organisação judiciaria. 

S. Ex. não póde recusar este nosso apoio, a menos 
que não queira dar a entender que é elle um expediente, e 
esse algum tanto desleal. 

Verificando-se não haver casa para a votação, a 
discussão fica adiada. 

O Sr. Presidente marca para ordem do dia da 
sessão seguinte a mesma de hoje, tanto na 1ª como na 2ª 
parte, e levanta a sessão ás 2 horas menos 5 minutos da 
tarde. 

 
SESSÃO DE 10 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 
Summario. – Expediente. Reclamação do Sr. 

Candido Borges. – Primeira parte da ordem do dia. – 
Vencimentos dos magistrados e empregados do concelho 
supremo militar e de justiça. Discurso do Sr. Miranda. 
Votação. – Pensão ao conselheiro Bivar. Votação. – 
Loteria. Discurso do Sr. Ferreira Penna. Votação. – Pensão 
a José Bento Gonçalves. 
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Votação. – Empregados da capella imperial. Discursos dos 
Srs. Ferreira Penna e Silveira da Motta. Adiamento. – 
Segunda parte da ordem do dia. – Reforma judiciaria. 
Questão de ordem. Discursos dos Srs. visconde de 
Uruguay, marquez de Olinda, visconde de Jequitinhonha, 
Vasconcellos e Souza Ramos. 

 
A's 10 3/4 horas da manhan o Sr. presidente abre a 

sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 
Lida acta da anterior, é approvada. 
 

EXPEDIENTE. 
 
O Sr. 1º Secretario lê um aviso do ministerio dos 

negocios do imperio, remettendo um dos autographos da 
resolução da assembléa geral, concedendo loterias para a 
reconstrucção da egreja matriz de Santo Antonio da cidade 
Diamantina, para a fundação de uma casa de Caridade na 
villa do Curvello, e para mais duas egrejas, na provincia de 
Minas Geraes; na qual resolução S. M. o Imperador 
consente. 

Fica o senado inteirado e manda-se communicar á 
camara dos deputados. 

O Sr. 2º Secretario lê os seguintes pareceres: 
«O estudante Luiz Francisco de Murinelli, 

plenamente approvado nas materias do 2º anno do curso 
medico da faculdade do Rio de Janeiro, deixou de ser 
admittido á matricula do 3º anno, por entender-se, avista 
da disposição do art. 86 dos estatutos de 28 de abril de 
1854, e da resolução de 31 de maio de 1856, que não 
eram validos para este effeito os exames de preparatorios 
que fizera na faculdade de direito de S. Paulo. Continuou 
porém a frequentar as aulas como ouvinte, e tendo 
requerido ao poder legislativo permissão para a pretendida 
matricula, foi-lhe concedida pela camara dos Srs. 
deputados, nos termos da sua proposição datada de 31 de 
agosto de 1857, que tambem comprehende o estudante 
Felippe da Motta de Azevedo Corrêa, a fim de que possa 
matricular-se no 3º anno da faculdade de direito do Recife, 
no que houve engano, pois que os documentos por elle 
apresentados mostram que o objecto de sua pretenção era 
a matricula do 4º anno, que não se verificou em devido 
tempo, porque occorreram-lhe obstaculos de força maior.» 

«Tendo porém acontecido que a dita proposição 

tem tido como ouvinte na dita faculdade de medicina, uma 
vez que as faltas não excedam ao numero das que, 
segundo os estatutos, fazem perder o anno.» 

«Art. 2º Fica tambem auctorisado o governo para 
mandar admittir o estudante Felippe da Motta de Azevedo 
Corrêa á matricula e exames do 4º anno da faculdade de 
direito do Recife, e á matricula no 5º, si naquelle acto fôr 
approvado, levando-se-lhe egualmente em conta a 
frequencia que tem tido como ouvinte.» 

«Paço do senado, 7 de julho de 1858. – Baptista de 
Oliveira. – H. F. Penna.» 

«A's commissões reunidas de emprezas 
privilegiadas e de fazenda resolveu o senado que fôsse 
remettida a proposição da camara dos deputados, que 
concede esempção dos direitos de importação, dos fóros 
de terrenos de marinha, do recrutamento e do serviço 
activo da guarda nacional em beneficio de diversas 
emprezas de estradas de ferro já começadas ou 
projectadas nas provincias de Pernambuco e Rio de 
Janeiro, e no municipio neutro, afim de que as mesmas 
commissões, examinando a materia, interpozessem sobre 
ella o seu parecer.» 

«As commissões, em desempenho deste mandato, 
attendendo-a que as emprezas favorecidas pela resolução 
da outra camara têm por fim realizar um dos 
melhoramentos de que o paiz mais necessita, qual é o 
aperfeiçoamento das vias de communicação que deve 
trazer a facilidade e barateza dos transportes; 
considerando que a esempção dos direitos de importação 
sobre os objectos precisos para a construcção e custeio 
das ditas estradas, si olhada por uma face tende a diminuir 
a receita do Estado, augmenta por outro lado o valor dos 
terrenos e propriedades por onde passa, e desenvolve a 
producção e o commercio, e dahi nascem novas fontes de 
rendas, ao mesmo passo que, si taes estradas não forem 
construidas, não se fará tambem a importação dos 
objectos sobre que teriam de recahir esses mesmos 
direitos, e ainda menos se dará o augmento referido; 
reflectindo mais em que nenhum inconveniente póde 
resultar da esempção do recrutamento e do serviço activo 
da guarda nacional em favor de Brasileiros empregados 
em trabalhos tão dignos de favor, como esses a que já se 
concedeu egual esempção, e que não póde avultar muito a 
renda dos fóros de terrenos de marinha que porventura 



ficára ainda pendente de deliberação do senado, quando 
se encerrou a sessão de 1857, dirigiram os impetrantes 
novos requerimentos a esta augusta camara, pedindo que 
ella seja ampliada de sorte que cada um delles possa 
matricular-se tambem no anno immediato áquelle, a que se 
referia a sua primitiva pretenção, visto que têm egualmente 
continuado a frequentar como ouvintes as aulas 
respectivas.» 

«A commissão de instrucção publica, tendo em 
vista os documentos com que os supplicantes provam as 
suas allegações, e julgando-as attendiveis, propõe que os 
dois primeiros artigos da proposição da camara dos Srs. 
deputados sejam substituidos pelos seguintes: 

«Art. 1º O governo fica auctorisado para mandar 
admittir o estudante Luiz Francisco de Murinelli á matricula 
e exame do 3º anno do curso de medicina na faculdade do 
Rio de Janeiro, e á matricula do 4º, si naquelle acto fôr 
approvado, tendo-se por validos para este effeito os 
exames de preparatorios que fez na faculdade de direito 
de S. Paulo, e levando-se-lhe em conta a frequencia que 

occupem as ditas estradas; e observando, finalmente, que 
algumas dessas emprezas, sendo pertencentes ao 
municipio neutro, só da assembléa geral podem receber a 
animação de que carecem, quando não superabundam 
entre nós os capitaes que se possam fixar em obras por 
longos annos, subtrahindo-os do gyro activo do 
commercio; e que outras, começando por pequenas 
distancias, se podem para o futuro alongar em utilidade de 
outras provincias; por todos estes motivos não hesitam em 
propôr que continúe a discutir-se a matéria, e que o 
senado lhe preste o seu assentimento, modificada 
sómente a disposição do § 1º do art. 1º.» 

«Parece ás commissões que se não deverá 
conservar neste paragrapho a redacção um pouco vaga 
dos favores concedidos, e que, existindo já emprezas de 
ordem mais elevada, ás quaes se concedem tambem 
esempções de direitos, convinha pôr em harmonia as 
disposições desta resolução com o que está determinado 
para as ditas emprezas; pelo que offerece o presente 
paragrapho afim de que se discuta em occasião 
competente, na qual darão as commissões os motivos 
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que as determinaram a alterar nesta parte a proposição da 
outra camara.» 

«§ substitutivo do § 1º do art. 1º» 
«Esempção dos direitos de importação para os 

trilhos de ferro, machinas e instrumentos que se 
destinarem á construcção da estrada durante o prazo que 
o governo marcar para a conclusão das obras; e egual 
esempção para os carros, locomotivas, apparelhos e 
carvão de pedra ou coke que forem necessarios para 
custeio da mesma estrada, não só durante a sua 
construcção, como ainda por mais dez annos, ficando por 
todas estas esempções sujeitas aos regulamentos fiscaes 
que o governo expedir para execução desta lei.» 

«Paço do senado, em 9 de julho de 1858. – J. P. 
Dias de Carvalho. – Visconde de Itaborahy. – Baptista de 
Oliveira. – J. F. Vianna. – Candido Borges.» 

Vão a imprimir no Diario que publíca os trabalhos 
do senado. 

E' apoiado e mandado imprimir o projecto de lei 
apresentado pelo Sr. Souza Franco, depositado sobre a 
mesa na sessão de 6 deste mez. 

Compareceram no decurso da sessão mais dez 
Srs. senadores. 

 
RECLAMAÇÃO. 

 
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, pedi a 

palavra para fazer uma reclamação que V. Ex. 
reconhecerá sem duvida alguma que é fundada na maior 
justiça possivel, porque tende a fazer desapparecer uma 
impressão gravissima que não póde deixar de produzir no 
espirito publico uma parte do discurso do nobre ministro da 
fazenda, publicado no Diario do Rio de hoje. 

Nessa parte dá-se á opposição um comportamento 
que não está em suas vistas, que não se passou e nem se 
podia passar; invoco muito solemnemente o testimunho de 
V. Ex. 

Disse o nobre ministro da fazenda (lê): «Senhores, 
eu vou acabar, porque não quero contribuir para esta lucta 
que alguns senadores estão começando com V. Ex.; vou 
terminar o meu discurso: não desejo que o senado tenha 
mais este desgosto ao vêr o desrespeito com que é 
tractado o seu presidente. (Apoiados.)» 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é correcção do 

que o Sr. ministro da fazenda não era capaz de 
accrescentar isso em sua casa. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu o que digo é que 
appareceu isto no discurso, e eu, como membro da 
opposição, protesto contra essas palavras do discurso do 
Sr. ministro da fazenda, porque tal facto se não deu. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS E EMPREGADOS 

DO CONCELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTIÇA. 
 
Continúa a 2ª discussão, adiada na sessão 

antecedente, do art. 3º do projecto offerecido pelas 
commissões de marinha e guerra e de fazenda, como 
emenda á proposição da camara dos deputados, sobre o 
melhoramento dos vencimentos dos magistrados e 
empregados do concelho supremo militar e de justiça, com 
as emendas apoiadas na sessão de 5 do corrente mez. 

O SR. MIRANDA: – Eu não desejo abusar por muito 
tempo da attenção do senado; quero unicamente orientar o 
meu voto, e pedir a V. Ex. alguns esclarecimentos acerca 
da maneira por que deve o senado dirigir-se na votação 
das differentes emendas; porque me parece que, si a 
questão relativa á votação não ficar bem estabelecida e 
esclarecida, poderão resultar inconvenientes que 
contrariem o meu pensamento e o de alguns outros nobres 
senadores que queiram votar no sentido em que eu 
pretendo fazel-o. 

O artigo que se acha em discussão é o 3º, e diz o 
seguinte (lê). 

Ha uma emenda das duas commissões reunidas, a 
qual dispõe que se supprima a doutrina de todo o art. 3º, 
sendo substituida pelo seguinte (lê). 

Ha mais duas emendas, uma do Sr. Dantas, 
dispondo que as patentes e as apostillas sejam esemptas 
de emolumentos e direitos; e outra do Sr. visconde de 
Abaeté dizendo que se supprima a segunda parte do art. 
3º. 

Eu quero votar quanto ao projecto unicamente pela 
primeira parte do art. 3º, isto é, quero que os emolumentos, 
que se cobram na secretaria do supremo concelho militar, 
façam parte da receita geral. 

Como eu só quero esta disposição do projecto e 



Sr. ministro. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Ora, Sr. presidente, 

V. Ex. viu algum dia, e V. Ex. e o senado consentiriam 
mesmo que a opposição faltasse ao respeito a V. Ex.? 
Pessoa alguma poderá affirmal-o. E entretanto o Sr. 
ministro da fazenda apresentou isso como um facto 
incontestavel e tão reconhecido pelo senado, que apoiou a 
S. Ex. quando o referiu; sendo porém certo que esses 
apoiados se não deram, e que portanto foram 
accrescentados pelo nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Foi o Sr. ministro 
que accrescentou? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle é quem corrige 
os seus discursos. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Isto não se passou. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Venham as 

notas. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Venham as notas e 

veremos. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu o que digo é 

quero mais a disposição da emenda apresentada pelo 
nobre senador pela provincia das Alagôas, na parte em 
que dispõe que os militares sejam esemptos de pagar 
emolumentos pelas patentes e apostillas, entendo que, si 
votar pela primeira parte do artigo, e si votar pela emenda 
do nobre senador pelas Alagoas, menos na palavra – 
direito –, pois me parece que isso excede as forças dos 
nossos poderes, entendo, dizia, que ficará prejudicada a 
emenda offerecida pelas duas commissões reunidas. 

O negocio, avista de tantas emendas e 
intelligencias, me parece um pouco confuso, e é por isso 
que desejo ser bem esclarecido, esperando que o senado 
preste a sua attenção ás variantes que se podem dar, 
segundo as differentes especies de votação, para que não 
venha resultar uma deliberação que contrarie as vistas de 
muitos nobres senadores. 

Eu desejaria alliviar os militares de todo e qualquer 
onus a que estão sujeitos, quando recorrem a actos que se 
expedem pela secretaria do supremo concelho militar, e 
hoje desejaria muito mais que triumphasse este meu 
pensamento, porque a questão já não é entre os militares, 
como pretendentes, 
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e os empregados da secretaria do supremo concelho 
militar, mas sim entre os militares, como pretendentes, e o 
thesouro publico. 

Alliviando os militares de todas as obrigações, a 
que se acham subordinados em relação aos actos que se 
expedem pela secretaria do concelho supremo militar, 
supposto lhes faça eu um pequeno favor, não irei fazer 
por certo um grande gravame ao thesouro nacional, 
porque os emolumentos que elle deixar de perceber serão 
uma cousa muito insignificante. 

Não posso porém levar este meu desejo ao ultimo 
apuro, porquanto entendo que não podemos dispensar o 
pagamento daquillo que é propriamente pertencente á 
classe de direitos, porque para isso me parece não nos 
acharmos auctorisados; mas como quero alliviar os 
militares da maior parte dos onus que os vexam, sempre 
que isso fôr possivel, voto pela emenda do nobre senador 
pela provincia das Alagôas, rejeitando apenas a palavra – 
direitos. 

Sendo este o meu pensamento, qual é o meio pelo 
qual eu posso vê-lo triumphar na votação que se tem de 
fazer a respeito de todas estas emendas? Entendo que, 
para que o senado resolva que só se continue a fazer o 
pagamento dos direitos, e que, no que pertence a 
patentes e apostillas, sejam alliviados os militares, deverá 
votar só pela primeira parte do art. 3º, rejeitando a 
segunda; porque assim ficará rejeitada a emenda das 
duas commissões reunidas, e triumphará a do Sr. 
visconde de Abaeté, e parte da do Sr. Dantas. Será isso 
assim? 

Quando não me aconselhasse o interesse que eu 
tenho em alliviar a classe militar, quanto fôr possivel, de 
muitos dos onus a que está sujeita, haveria ainda uma 
razão, e é que eu não darei, como se pretende, quer na 2ª 
parte do art. 3º, quer no final da emenda das duas 
commissões reunidas, auctorisação ao governo para 
modificar a tabella dos emolumentos, não porque eu 
entenda que se deve negar ao governo, em certos casos, 
uma ou outra auctorisação; em regra, não dou 
auctorisação a governo algum; mas como excepção dou, 
e reconheço a necessidade de dal-as uma ou outra vez; 
porém no caso presente uma auctorisação iria contrariar 
as vistas e o pensamento do actual ministerio, visto como 
um dos seus membros mais conspicuos, o Sr. ministro da 

supprimida, julgando-se prejudicada a emenda das 
commissões. A emenda do Sr. Dantas passa sómente até 
a palavra – emolumentos –, não passando a palavra – 
direitos –, nem a emenda do Sr. Vianna. Posta finalmente 
a votos a parte da emenda do Sr. barão de Muritiba, que 
determina que os juizes togados intervenham por 
distribuição nas consultas em que até agora intervinha 
privativamente o juiz relator, passou; sendo por ultimo 
approvado o projecto assim emendado para passar á 3ª 
discussão. 

 
PENSÃO AO CONSELHEIRO BIVAR. 

 
Entra em 3ª discussão e é approvada sem debate, 

afim de subir á sancção imperial, a proposição da camara 
dos deputados approvando a pensão concedida ao 
conselheiro Diogo Soares da Silva de Bivar. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em 3ª discussão a proposição da mesma 

camara, concedendo quatro loterias em beneficio das 
egrejas matrizes da provincia do Amazonas. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Pedi a palavra, Sr. 
presidente, para dois fins: agradecer a V. Ex. a bondade 
com que attendeu ao meu pedido, dando esta proposição 
para a ordem do dia; e prevenir a unica hypothese, em 
que ella poderia ter um exito contrario aos principios da 
justiça, e aos meus desejos. Esta hypothese seria a de 
não ouvir-se bem clara e distinctamente a leitura da 
mesma proposição, como ás vezes acontece, ficando 
alguns nobres senadores em duvida sobre o seu objecto. 

Desde porém que os meus honrados collegas 
souberem que se tracta de conceder quatro loterias em 
beneficio das obras e reparos das diversas matrizes da 
provincia do Amazonas; de uma provincia em cuja capital, 
desde que se incendiou a antiga matriz, só ficou existindo 
uma pequena egreja, e essa mesma situada á grande 
distancia do centro da povoação; de uma provincia cuja 
receita não póde exceder a 30 ou 40 contos, posto que 
pesem sobre a sua nascente industria e commercio 
diversos impostos de que deveria ser alliviada; de uma 
provincia que apenas póde dispôr de insignificantes 
quantias para as suas diversas obras provinciaes; que em 



fazenda, entende que toda e qualquer auctorisação não 
se acha expressamente consignada na constituição, é 
illegal, e por isso não deve ser dada, nem deve ser 
recebida. 

Concordando, pois, com o modo de pensar do 
ministerio, e querendo que elle apresente em todos os 
seus actos e coherencia que tão necessaria é para o bom 
andamento dos negocios publicos, eu não lhe darei esta 
auctorisação. E’ portanto isto mais uma razão para que eu 
vote sómente pela primeira parte do art. 3º. 

Si V. Ex. concordar com esta minha maneira de 
enunciar a questão, eu voto no sentido que acabo de 
indicar; si V. Ex. não concordar, então póde ser que a 
deliberação tomada me leve ainda a fazer algumas 
observações no intuito de dirigir a minha votação no 
sentido de fazer esse pequeno serviço á classe militar, 
visto que mais não posso fazer. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu explicarei na occasião 
da votação, como pretendo dirigir e regulal-a. 

Julgada discutida a materia, o Sr. presidente 
submette á votação em primeiro logar, a emenda 
suppressiva do Sr. visconde de Abaeté, a qual passa. Em 
seguida passa o art. 3º, na parte que não foi 

summa o producto destas loterias tem de ser applicado a 
obras e reparos de matrizes, que em geral se acham 
reduzidas a deploravel estado de ruina e de indecencia, 
sendo até alguma dellas cobertas de palha, nenhum 
receio tenho de que o senado, sempre justo, negue o seu 
voto á esta concessão, depois de ter feito outras da 
mesma natureza, que certamente não tinham em seu 
favor razões mais urgentes e attendiveis. 

E’ sem mais debate adoptada a proposição para 
subir á sancção imperial. 

 
PENSÃO A JOSÉ BENTO GONÇALVES. 

 
Entra em 1ª discussão, e passa sem debate á 2ª, e 

desta para a 3ª a proposição da camara dos deputados 
approvando a pensão concedida a José Bento Gonçalves. 

 
EMPREGADOS DA CAPELLA IMPERIAL. 

 
Entra em 1ª discussão a proposição da mesma 

camara, elevando as congruas dos monsenhores e 
conegos da cathedral e capella imperial. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não pretendendo, Sr. 
presidente, impugnar o projecto em discussão, devo 
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todavia ponderar ao senado que no termo em que elle se 
acha concebido contém um engano, que convém corrigir, 
para que não fique sem effeito, ou em duvida a intenção 
do corpo legislativo sobre o objecto da parte final do art. 
2º. Ahi se diz que a gratificação dos mestres da capella e 
compositores fica elevada a 1:000$; mas, consultando-se 
a tabella annexa ao decreto de 10 de setembro de 1850, 
que reformou a capella imperial e cathedral do Rio de 
Janeiro, vê-se que estes empregados nenhuma 
gratificação percebem actualmente, sendo considerado 
como ordenado todo o vencimento de 625$ que lhes está 
marcado na mesma tabella. 

Sendo pois claro que não se póde augmentar o 
que não existe, terá o governo de achar-se embaraçado 
na intelligencia e execução desta parte da lei, ficando 
talvez mallograda a intenção que teve a camara dos Srs. 
deputados de conceder aos ditos empregados, como 
gratificação, o augmento de 375$ annuaes. Para desfazer 
este engano, que attribuo a um pequeno erro 
typographico, com que se imprimiu uma das tabellas 
annexas ao orçamento do ministerio da justiça, offereço 
esta emenda (lê): 

«Depois das palavras – duzentos mil réis ou mais – 
diga-se – os mestres de capella e compositores trezentos 
e setenta e cinco mil réis.» 

«Supprima-se a parte final do artigo desde as 
palavras – a gratificação annual dos mestres de capella. 
Paço do senado, 9 de julho de 1858. – H. Ferreira 
Penna.» 

(O Sr. visconde de Jequitinhonha dá um aparte.) 
Si passar esta medida, ficará fóra de duvida que 

aos mestres de capella e compositores concede-se, 
segundo a intenção manifestada pela camara dos Srs. 
deputados, a gratificação de 375$ sobre o ordenado de 
625$ que actualmente percebem; no caso contrario 
poderá haver alguma duvida. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas esta emenda é ao art. 
2º e o que está em discussão é o 1º. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Peço a V. Ex. que o 
reserve para ser tomado em consideração 
opportunamente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não pedi a 
palavra, Sr. presidente, para emittir uma opinião contraria 
ao augmento de vencimentos de que tracta o projecto. 

é votar medidas de prodigalidade, porque tendem e 
exhaurir os cofres do thesouro, dos quaes o Sr. ministro 
da fazenda é um guarda tão aferrolhador que não quer 
deixar sahir nem 2:000$ que pagavam os pobres militares 
pelas suas patentes; pois mostrou um furor santo nesta 
casa outro dia, quando se tractou de dar esses 2:000$ 
aos militares; e pareceu deixar a lethargia em que estava 
na sua cadeira; levantou-se logo e disse: «Não, não 
consinto que se toque nestes 2:000$.» 

Portanto, Sr. presidente, como este projecto 
consagra um augmento de despesa publica, entendo que 
devemos pedir informações ao governo, o seu parecer 
mesmo a respeito do augmento de ordenados; si acaso S. 
Ex. acha que o thesouro publico póde comportar estes 
augmentos de vencimento. 

A minha inclinação é votar pelo projecto, mas não 
o quero fazer sem ouvir a opinião do governo. Breve têm 
de entrar na discussão do orçamento estas despesas 
decretadas agora; e, quando nós acharmos que o 
orçamento não tem forças para a despesa, o nobre 
ministro ha de responder-nos: «Fostes vós que 
decretastes estas despesas, eu não tive iniciativa alguma 
nellas.» E’ preciso portanto que o governo não queira 
declinar a responsabilidade que tem inteiramente, e que o 
paiz possa tambem fazel-o responsavel, quando se tractar 
de procurar novos meios de fazer face ás despesas, 
porque os actuaes não chegam. E’ justamente deste 
caminho que me quero desviar com o conselho do Sr. 
ministro da fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Tenho de advertir ao nobre 
senador que está dada a hora da primeira parte da ordem 
do dia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu acabo já, e já 
teria mesmo acabado, si acaso o Sr. ministro da fazenda 
tivesse me dado algum signal de esperança de me dar 
esse conselho. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Elle 
guarda-se para a 3ª discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. bem viu o 
meu discurso reduzir-se a pedir a opinião do governo 
sobre o augmento da despesa em geral... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Peço a palavra. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ....para saber si 

acaso o thesouro permitte estes augmentos. E’ o que eu 



Desejava porém, Sr. presidente, proceder nesta materia 
não só governamental, mas até ministerialmente. 
Desejava ouvir a opinião do Sr. ministro da fazenda a 
respeito destes augmentos de ordenados ou gratificações; 
ou mesmo a opinião do Sr. ministro da justiça. Mas eu 
creio que o nobre ministro da fazenda está na casa, e 
como S. Ex. é quem tem constantemente... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que 
não quer cercear as rendas publicas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...pugnado para 
conservar as forças do thesouro em toda a sua plenitude, 
não consentindo que se desfalcasse delle nem aquelles 
2:000$000 de emolumentos dos militares; acho, Sr. 
presidente, que o senado na approvação dessas medidas 
de augmento de despesa não deve proceder sem ouvir o 
ministerio. 

Ora, o senado se recorda, e creio que se recordará 
eternamente, que o Sr. ministro da fazenda nos tem 
acoimado de opposição anti-governamental e creio que 
um dos meios de fazer opposição anti-governamental 

tinha a pedir, e uma vez que já estou esperançado pelo 
Sr. ministro da justiça, desisto da palavra, porque o que 
eu quero é ouvir o parecer do governo para saber como 
hei de votar. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Assim 
fica a discussão adiada; o melhor é votar-se e ficarem as 
informações para depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Fica a discussão adiada. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O Sr. 

ministro desiste da discussão. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu preciso dar 

algumas informações ao senado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 

queria apressar a discussão para V. Ex. dar as 
informações na 3ª discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim elle 
consultará melhor o Sr. ministro da fazenda, a cujo cargo 
está o thesouro. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

REFORMA JUDICIARIA. 
 
Continúa a discussão, adiada na sessão anterior, 

da proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça, com o parecer da commissão de 
constituição e legislação. 

O SR. MIRANDA: – Eu havia hontem interposto um 
recurso de V. Ex. para o senado. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Não foi acceito. 
O SR. MIRANDA: – Foi; eu quero desistir delle. V. 

Ex., querendo offerecêl-o á votação, não achou casa, e 
declarou então que ficava adiada para hoje. V. Ex. não 
disse que repellia o meu recurso, nem o podia fazer; si o 
não submetteu á votação, foi por não haver casa. Eu hoje 
desisto delle, e submetto-me á deliberação de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. 
presidente, eu hontem não pude vir ao senado, e 
desejaria que se me informasse si está sómente em 
discussão o projecto de 1854.... 

O SR. PRESIDENTE: – Sim, senhor; é o que está 
em discussão. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Então não sei 
si terá logar o pedir a V. Ex. e ao Sr. ministro da justiça 
uns simples esclarecimentos que podem servir para 
regular o meu voto. Eu desejaria saber si o Sr. ministro da 
justiça na segunda discussão abandonou completamente 
este projecto de 54, ou si pretende aproveitar alguma 
cousa delle. 

Desejaria tambem que V. Ex. tivesse a bondade de 
dar-me alguns esclarecimentos sobre a ordem da 2ª 
discussão, pois que a maneira por que se terá de fazer, 
depois da votação a que vai proceder o senado, deve ter 
bastante influencia sobre o modo de votar. Os dois 
projectos são desencontrados; os artigos não 
correspondem exactamente; ha artigos em um cuja 
materia vai encontrar-se em dois ou tres do outro projecto, 
ao mesmo tempo que envolvem materia diversa; ha em 
um projecto disposições que não vêm em o outro e vice-
versa. A discussão é por artigos. Pergunto, quem ha de 
fazer a descriminação das differentes materias? Será V. 
Ex.? E’ natural que não se incumba disso; mesmo essa 
designação terá de dar logar a questões interminaveis, 

a discussão; a materia tem sido meditada por todos os 
membros da assembléa geral, não é cousa nova; ganha-
se portanto em discutirmos este projecto tendo já o voto 
da outra camara, a qual terá de decidir de um modo muito 
mais breve do que si fôra um projecto novo. Começarmos 
a discussão agora, desenganemo-nos, não passará o 
projecto este anno. Eis aqui o resultado da votação si 
acaso se abandonar o primeiro projecto. 

Qual é a confusão que ha de haver na discussão? 
Pois nós não estamos lembrados do que aconteceu aqui 
com o projecto sobre a lei das terras? Este projecto foi 
substituido por outro; ainda a primeira substituição não 
agradou; appareceu segunda, e foi esta que se approvou 
entrando em discussão. Limite-se, portanto, a discussão 
ao projecto de substituição que apresentou o Sr. ministro 
da justiça; si queremos poupar tempo, façamos isso. Não 
queiramos demorar a passagem da lei, multiplicando as 
discussões. Faça-se o mesmo que se fez com a lei das 
terras, e com outros projectos que têm sido substituidos. 
O meu voto é que continue a discussão no estado em que 
ella está. Ha um projecto que veiu da camara dos 
deputados; si não se quizer aproveitar estes trabalhos, 
substitua-se por outros, e está conseguido o fim; não são 
idéas novas, são idéas particulares que são offerecidas 
no novo projecto. Deste modo facilita-se a discussão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, eu tenho me achado embaraçado 
relativamente ás questões incidentaes que se têm agitado 
a respeito deste projecto. O meu embaraço provém da 
necessidade em que estou de não obstar a que a 
discussão do projecto offerecido pelo Sr. ministro da 
justiça tenha logar da maneira mais prompta, de fórma 
que o paiz obtenha para ser executado aquillo que o 
corpo legislativo entender em sua sabedoria que este 
anno deve legislar acerca da reforma de muitos artigos de 
nossa legislação criminal. 

Têm apparecido no senado diversos expedientes 
para se conseguir este fim; porém nenhum delles tem sido 
approvado; e tem vingado a opinião de V. Ex. que é a do 
regimento, a qual se reduz a discutir o projecto de 1854 
com o do Sr. ministro da justiça, sendo este considerado 
como emenda daquelle, quando entrar em segunda 
discussão. 

Na verdade, este expediente tem a vantagem que 



será uma confusão, um cahos. Pelo contrario, será o Sr. 
ministro da justiça que irá offerecendo emendas 
substitutivas a cada um dos artigos? não; porque parece 
que elle está na intenção de offerecer o seu projecto todo. 
Qual é portanto o alcance desta discussão da maneira por 
que ella se vai fazer? 

O projecto de 1854 é um projecto abandonado, 
não tem pai nem padrinho, salvo si o Sr. ministro da 
justiça o apadrinhar; é um projecto de um ministerio que 
não existe mais, e de uma legislatura que terminou, e que 
o ministerio actual não approva, e tanto o não approva 
que o quer substituir. 

Ora, a maneira por que essas duvidas forem 
resolvidas tem de influir sobre o modo por que pretendo 
votar. E’ a razão por que faço essas perguntas. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Ministro do 
Imperio): – Sr. presidente, direi pouco. Mas tenho de 
observar que, qualquer que seja a opinião do illustre 
auctor do projecto, é preciso attendermos ao estado em 
que está esta questão. E’ um projecto que já passou na 
camara dos deputados, está portanto muito adiantada 

o nobre presidente do concelho acaba de expender; por 
elle consegue o senado discutir um projecto e rejeitar o 
outro, o da camara dos Srs. deputados; discutir um 
projecto novo e leval-o áquella camara para alli soffrer 
uma só discussão; isto é, para naquella camara se tomar 
em consideração uma só vez os objectos offerecidos pelo 
nobre ministro acerca da reforma judiciaria. 

O nobre presidente do concelho disse que isso era 
vantajoso no estado em que nos achamos, attento o 
adiantamento da sessão. Si devemos attender só á esta 
circumstancia, sem duvida alguma estava acabada a 
questão. Mas, pergunto eu, o legislador deve ter sempre 
em vista a pressa, deixando de considerar a importancia e 
as difficuldades do objecto sobre que pretende legislar? 
Creio que esta questão é muito mais importante que a 
outra. 

Pela fórma proposta pelo nobre presidente do 
concelho, discute-se o projecto mais rapidamente; mas 
será elle devidamente discutido? Não. Esta questão, 
portanto, depende de outra, e é si os objectos sobre que o 
nobre ministro da justiça offereceu 
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emendas ao nosso codigo criminal são objectos de alta 
importancia, porque si o fôrem, como eu creio e o senado 
sabe, e a opinião do nobre presidente do concelho 
tambem o confirma, porque quer que a reforma passe 
este anno; então não prevalece a razão da pressa. 

Portanto, é preciso examinar esta questão 
preliminar, e saber si na realidade os objectos propostos 
pelo nobre ministro da justiça á consideração do senado 
já foram tomados em consideração no projecto de 1854; 
porque no caso affirmativo prevalece a opinião do Sr. 
presidente do concelho, quando diz: «Este projecto está 
sujeito á consideração do corpo legislativo ha muito 
tempo, e portanto não é preciso a discussão que deve ter 
na camara temporaria, uma vez que vá projecto novo.» 

Ora, senhores, eu creio que o nobre presidente do 
concelho ha de convir comigo em que muitos dos 
objectos do projecto offerecido pelo nobre ministro da 
justiça são inteiramente novos, e portanto não foram 
ainda tomados em consideração pela camara dos Srs. 
deputados, porque esta só tomou em consideração os 
artigos do projecto de 1854. 

Si pois ha artigos novos no projecto do Sr. ministro 
da justiça, é preciso que nós não tiremos da camara dos 
Srs. deputados o direito de exame e de discussão; o que 
realmente aconteceria a respeito dos objectos novos que 
vem no projecto do Sr. ministro da justiça, si acaso 
offerecessemos este projecto, como emenda substitutiva 
e o remettessemos para aquella camara onde teria uma 
unica discussão. Ora, isto era como que estrategicamente 
tirar áquella camara o direito de exame tal qual o seu 
regimento permitte, e a constituição quer. 

 Assim, Sr. presidente, acho inconveniente, acho 
ainda que o decoro do senado não consente que se 
adopte o expediente offerecido pelo nobre presidente do 
concelho; e que as razões que elle apresentou não 
procedem de fórma alguma. 

Dir-me-ha S. Ex.: «Mas vêde, vós que opinais 
desta maneira, entendeis que o senado póde offerecer 
emendas a qualquer projecto que venha da camara dos 
deputados, e que essas emendas podem ser sobre 
objectos novos.» 

Concordo; isso é permittido á camara dos 
deputados, assim como ao senado; mas veja-se bem a 
differença: primeiro, a gravidade e a importancia do 

é como se dissermos: «Vós que perdestes toda a sessão, 
ou grande parte della, quereis agora aproveital-a com 
precipitação.» Seria jogar com os interesses publicos 
pretendermos a adopção de uma resolução, que não 
tivesse passado pelo exame acurado e minucioso 
marcado no regimento da camara dos Srs. deputados. 

De nenhuma fórma isto seria conveniente; 
principalmente, Sr. presidente, quando se tracta de 
materias tão importantes, como são, por exemplo, a nova 
organisação do jury, a liberdade de cada um cidadão 
brasileiro exprimir o seu pensamento pela imprensa, 
liberdade que vai ser até certo ponto coarctada, e outros 
principios que constituem na opinião de todos os homens 
publicos a verdadeira base do caracter politico, da crença 
politica que adopta. 

 Como é possivel que em taes circumstancias 
attendamos só ao tempo? Prorogue o ministerio a sessão, 
que não lhe resulta dahi dezar algum; por que, sendo 
prorogada a sessão, e não se discutindo bem, o poder 
executivo não tem culpa; nós tomamos sobre os nossos 
hombros essa responsabilidade. 

 Pois o ministerio, que até hoje tem deixado as 
camaras marcharem inteiramente á revelia, que não tem 
tido o cuidado de imprimir-lhes o caracter de actividade 
necessaria, para que os seus trabalhos tenham sido mais 
attendidos; este ministerio vem hoje dizer que pretende 
que se adopte uma medida da qual vai resultar 
necessariamente o inconveniente de não poder a camara 
dos deputados discutil-a conforme manda o seu 
regimento? Eu respeito muito o nobre presidente do 
concelho; S. Ex. merece-me tudo, mas não é possivel que 
nesta occasião eu vote pelo que elle pretende. 

Si acaso eu não tivesse razão alguma para votar 
contra o projecto de 1854, pelas razões dadas pelo nobre 
presidente do concelho, votaria de certo contra elle para 
que na camara dos deputados se não entendesse que o 
senado queria por esta fórma empregar uma verdadeira 
estrategia para prival-a do exame que, pelo seu regimento 
e pela constituição, deve fazer sobre os projectos e 
pensamentos politicos e administrativos do senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu me 

decidiria a isso, porque o nobre presidente do concelho 
acaba de declarar muito formalmente que, si se não 



objecto; e em segundo logar, ter-se aventado esta 
proposição de que é preciso que se adopte o projecto do 
Sr. ministro de justiça como emenda ao de 1854, porque 
não ha tempo para as camaras se demorarem na sua 
discussão e adopção. E’ portanto uma verdadeira 
estrategia, é um plano combinado para que na camara 
dos deputados não haja as discussões que haveria, si 
acaso fosse para lá um projecto novo. 

Ora, senhores, eu tenho dito muitas vezes aqui 
que desejo muito que não se perca nem um momento do 
tempo marcado na constituição para as sessões da 
assembléa geral; mas esta consideração é 
completamente subordinada ao interesse publico e á 
importancia e gravidade das materias; porque, si tivermos 
em vista unicamente esta idéa e não a unirmos a outras 
considerações, isto é, á importancia e difficuldade dos 
objectos, então passariam muitas leis sem aquello exame, 
sem aquelle cuidado e zelo que deve empregar a 
assembléa geral na sua decretação. 

 E' preciso pois, Sr. presidente, no meu conceito, 
que não se tenha tanto em consideração o tempo; 

adoptar o projecto de 1854 na primeira discussão e o 
projecto do Sr. ministro da justiça como emenda áquelle, 
acontecerá que, na quadra em que nos achamos, não se 
poderá fazer passar esta medida este anno. Logo, quer-
se fazer passar o projecto empregando a precipitação, 
que é o que eu digo que não se deve fazer. E note-se 
bem que o nobre presidente do concelho disse mais: 

«Si querem que esta medida passe este anno, 
adopte-se o que eu proponho, porque sinão ella não 
passará.» 

De maneira que o nobre presidente do concelho foi 
o proprio que nos collocou em uma alternativa, da qual eu 
não acho modo de sahir sinão adoptando a precipitação. 

«Si vós quereis alguma cousa este anno, adoptai o 
expediente que proponho; dizem-nos, si não quereis, 
adoptai outro.» 

Ora, Sr. presidente, porque eu voto contra a 
opinião do nobre presidente do concelho, se poderá 
jámais dizer que não quero que se reforme a justiça? 
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Certamente, não. O que se poderá dizer é que não quero 
que se faça essa reforma com precipitação, sem exame e 
sem dar tambem á camara dos Srs. deputados o tempo 
conveniente para ella examinar a materia. 

Senhores, eu não tracto agora, porque não é talvez 
occasião, de examinar minuciosamente todos os artigos do 
projecto do nobre ministro da justiça; isso ha de ter logar 
quando elle entrar em discussão como emenda ao projecto 
de 1854, se este passar da primeira para a segunda 
discussão. Mas direi ao nobre ministro que, si as materias 
comprehendidas no seu projecto são graves, por isso 
mesmo não convirá talvez que passem este anno; si 
porém não são graves, para que é necessaria a 
precipitacão? 

Demais, senhores, ainda tenho que offerecer á 
consideração do nobre presidente do concelho e do 
senado o seguinte: 

O projecto de 1854 existe no conhecimento das 
camaras desde essa época, desde então se reconheceu 
que era necessario que alguma reforma fôsse feita na 
nossa legislação criminal. Pergunto eu, porque se não tem 
feito essa reforma desde 1854? Tem o paiz soffrido 
alguma alteração importante e grave da qual se possa 
concluir que o corpo legislativo concorreu tambem para o 
mal, não votando essa reforma? Não; pelo contrario, me 
parece que, si a paz e a moralidade publica existiam em 
1854, hoje não existe menor; mesmo pela estatistica 
offerecida pelo nobre ministro da justiça no seu relatorio se 
vê que a moralidade publica não tem se tornado peior, isto 
é, que a immoralidade não tem augmentado, que os 
crimes não têm progredido em uma proporção tal, que se 
possa concluir que da falta da reforma de 1854 tem 
resultado esse mal. Que inconvenientes portanto 
apparecerão, senhores, si não adoptando mais a doutrina 
do projecto de 1854, deixarmos de adoptar este anno a 
doutrina do projecto do nobre ministro da justiça? 

Devo declarar á camara que sempre considerei o 
projecto de 1854 uma vasta reforma, com a qual não 
estava de accôrdo… 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – …mas 

nesse projecto havia um systema; e o projecto do nobre 
ministro da justiça não o tem; são medidas desligadas 
completamente, tocam em um ou outro artigo do codigo do 

que se faça taboa raza a respeito de nossa legislação, e 
sim que se reforme, mas com systema, convenientemente 
e de accôrdo com o estado de civilisação do paiz e das 
necessidades publicas; não quero que por ora se faça uma 
reforma, sómente no que diz respeito ao numero de 
jurados, ao modo de se contar as leguas para dahi se 
deduzir o tempo que é preciso para se dar uma nota 
constitucional, ou outras cousas desta natureza. 

Sr. presidente, eu entrei em todas estas 
observações; tomei mesmo em consideração algumas 
duvidas que se podiam offerecer á minha opinião, porque 
ando com susto; declaro ao senado e ao paiz que, quando 
fallo, tenho susto que se interprete mal as minhas 
intenções. Estou sempre receioso que alguem diga: «O 
vossos desejo é protelar, a vossa opposição é 
absolutamente anti-governamental.» Por isso é que entro 
em todas estas explicações. E o negocio vai indo de 
maneira tal, Sr. presidente, que eu creio que no fim da 
sessão ou não hei de fallar nada, ou hei de fallar 
demasiadamente. 

O SR. MIRANDA: – Ha de ser acompanhado por 
muita gente. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Receiando, portanto, que se interprete mal minhas 
intenções, e se me diga que tenho por fim privar o paiz 
deste ou daquelle beneficio, é que tomo toda esta cautela, 
previno todas estas duvidas; e para que, Sr. presidente? 
Para ganhar a benevolencia dos Srs. ministros, sem a qual 
não me posso julgar feliz (rindo.) 

Entendo, portanto, Sr. presidente, que o projecto de 
1854 deve cahir, e deve-se depois principiar a discussão 
do projecto do nobre ministro da justiça. Eu creio que em 
apoio desta minha opinião ainda ha uma consideração, e é 
a seguinte. 

Geralmente fallando, estes projectos não são 
projectos de partido (apoiados); mas direi a V. Ex. e aos 
nobres senadores que apoiam, que os principios 
constitutivos do gabinete influem e devem influir muito 
sobre as doutrinas de taes reformas; e por isso, a meu vêr, 
estes projectos não podem ser offerecidos á consideração 
da assembléa geral sem primeiramente terem sido 
consultadas as maiorias de ambas as camaras. Peço 
licença ao nobre senador por Pernambuco para fallar em 
maioria, porque creio e estou convencido que, segundo o 



processo criminal, em uma ou outra instituição; mas não 
resolvem de fórma alguma uma das mais importantes 
questões acerca da qual nós todos desejamos que o corpo 
legislativo adopte uma resolução. Si pois, apezar do 
projecto de 1854 offerecer essa vasta reforma, da sua não 
adopção se não seguiram inconvenientes, ou pelo menos 
inconvenientes graves até hoje, que mal resultará da não 
adopção do projecto do nobre ministro da justiça? 

Não se póde discutir este anno; não se adopta; mas 
para o anno o nobre ministro poderá muito melhor 
desenvolver os pensamentos nelle contidos e apresentar 
uma reforma mais cabal, mais completa do que fez este 
anno. 

Daqui porém não infira o nobre ministro da justiça 
nem o senado que eu desejo uma reforma radical na 
legislação; não, eu não quero tal reforma, nem em 
legislação civil, e muito menos em legislação criminal, e 
mais ainda quando se tracta apenas de reformar um ou 
outro artigo; portanto não quero 

discurso proferido pelo nobre senador, não é mais licito a 
senador algum fallar nesta casa em maioria. 

Mas eu peço licença ao nobre senador, e contando 
com ella, digo que taes projectos não podem de fórma 
alguma ser offerecidos á consideração da assembléa 
geral, sem serem consultadas as maiorias, sem que ellas 
os adoptem, porque o espirito politico do gabinete influe 
muito sobre elles. 

Ora, o gabinete de 1854 existe hoje? Não. Eu não 
quero dizer que não póde ser discutido hoje um projecto 
proposto em 1854; póde-o ser daqui a 20 ou 30 annos, 
tanto na camara dos deputados, como no senado; mas 
seria isso conveniente, seria conforme com os principios 
que regem os parlamentos? Não. O nobre ex-ministro da 
justiça não apadrinha mais o projecto que propoz, isto é, 
entende que um projecto desta ordem deve ter a feição 
das maximas politicas, base do gabinete existente, e por 
isso o abandona 

Esta proposição que acabo de enunciar, Sr. 
presidente, não é gratuita. Compare V. Ex. estes dois 
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pontos capitaes dos dois projectos a respeito dos juizes 
municipaes e a respeito dos jurados, e veja si não ha entre 
o projecto do nobre ministro da justiça e o de 1854 uma 
grande differença relativamente ás crenças politicas: um 
queria mais, outro quer menos. 

O gabinete de 1854, não existindo hoje, não póde 
aquelle projecto ter a opportunidade da discussão, por isso 
deve ser completamente abandonado. E nem era possivel 
que não fôsse assim, porque as opiniões que o nobre 
ministro da fazenda tem muitas vezes proferido e 
sustentado nesta e na outra camara, a respeito da lei de 3 
de dezembro de 1851, não podem de fórma alguma ter a 
feição do projecto de 1854; assim, eu voto contra elle. 

Mas, ia-me esquecendo de responder a um topico 
do discurso do Sr. presidente do concelho, relativamente á 
difficuldade encontrada pelo nobre senador o Sr. visconde 
de Uruguay, e respondida por S. Ex. 

Disse o nobre visconde: «Eu quero saber como hão 
de ser discutidos os artigos do projecto de 1854 na 2ª 
discussão, no caso delle passar, porque, segundo a 
maneira por que serão discutidos e votados, tenho de 
decidir-me relativamente á votação da presente 
discussão.» 

«Então, disse o Sr. visconde, V. Ex. tomará a si os 
artigos desencontrados de ambos os projectos, que estão 
em desharmonia, tomará a si determinar as questões, para 
propôl-as á votação do senado? Estou persuadido, 
accrescentou o honrado senador a quem tenho a honra de 
referir-me, que V. Ex. não tomará a si esse trabalho, que 
na verdade seria de grande difficuldade para V. Ex.; e não 
sei mesmo si o senado se veria na necessidade de alguma 
vez pedir informações a V. Ex. e de modificar a sua 
maneira de entender, porque o objecto é grave, e é 
necessario haver certeza sobre a curialidade da votação. 

O Sr. presidente do concelho respondeu: «Não 
acho difficuldade alguma nisso;» porém S. Ex. não 
explicou, não rebateu, não provou nada contra as 
observações feitas pelo nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, quando aliás era conveniente que o fizesse, que 
explicasse ao senado como dois projectos absolutamente 
oppostos e modificados, em inteira desharmonia, hão de 
ser discutidos e votados. 

Agora ainda ha uma outra difficuldade além da 
desharmonia; e é quando ha harmonia nos dois projectos, 

judiciaes. Aqui estão novas difficuldades. O Sr. ministro da 
justiça tem certeza de que essas emendas não 
apparecerão? Não, pelo contrario, eu o previno desde já 
que é muito provavel que appareçam emendas contra as 
idéas do projecto de S. Ex. e tambem contra as idéas do 
projecto de 1854. 

Ora, si apparecerem essas emendas, a discussão 
far-se-ha com facilidade? Ha de se discutir longamente, 
quero dizer, ha de se discutir como o objecto exige e 
reclama. Vai o projecto para a camara dos deputados, lá 
tambem ha de ser discutido e emendado, e estou 
convencido, Sr. presidente, que acerca de materias taes o 
ministerio não ha de pretender empregar a rolha daquella 
camara para acabar com a discussão, porque isto não é 
discussão politica, é discussão na qual se devem julgar 
interessadas a honra e vida do cidadão; portanto o 
ministerio não ha de empregar a rolha, isto é, não ha de 
influir para que termine o debate sem que os oradores 
tenham esgotado o desejo de exprimir francamente a sua 
opinião sobre o objecto. No entretanto vai este projecto 
com esta macula, permitta-se-me que diga, que póde ser 
interpretada como estrategia do senado para arrancar da 
camara dos deputados uma medida desta ordem com uma 
só discussão. 

Sr. presidente, tenho exposto com franqueza a 
minha opinião; voto contra o projecto. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do 
Concelho): – O nobre senador que acaba de fallar oppõe-
se a que a discussão recaia sobre o projecto vindo da 
camara dos deputados e que volte com emendas, ou as 
que foram offerecidas no projecto do Sr. ministro da 
justiça, ou outras novas; e para isso funda-se em que o do 
Sr. ministro da justiça contém materia nova que não foi 
considerada por aquella camara. 

Si este argumento prova alguma cousa, é que a 
camara que recebe um projecto de outra não póde 
accrescentar-lhe doutrina nova. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Respondi a essa duvida. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – É verdade 
que o fez; mas, si o nobre senador reconhece isso, como é 
que começou com este argumento de materia nova que 
não tinha sido presente á outra camara? Portanto o 
primeiro argumento o mesmo nobre senador mostrou que 



não é ella completa, e quando ha desharmonia, esta não é 
cabal, quero dizer, não são absolutamente oppostos em 
alguns casos, nem estão absolutamente de accôrdo em 
outros. Esses tons de opinião, essas gradações que os 
francezes chamam nuances, esses tons de differença 
pódem ser por ventura prevenidos, entendidos, decididos 
pelo Sr. presidente do senado? Não; hão de ser 
entendidos pelo senado. E então, pergunto eu, como é que 
a votação se ha de fazer sem difficuldade? 

Portanto, Sr. presidente, nada ha mais proprio do 
que votar contra o projecto de 1854, e adoptar o do Sr. 
ministro da justiça, cuja discussão se ha de fazer 
necessariamente com aquella promptidão que fôr possivel, 
e a materia o permittir. Passe este anno ou deixe de 
passar, a culpa não é nossa, não é do senado; será da 
gravidade da materia, e si não passar tambem na camara 
dos deputados, tambem ella não será culpada; irá a obra 
perfeita. 

Mas, ainda note o Sr. presidente do concelho, 
supponha que tanto ao projecto de 1854, como ao de 
1858, apparecem emendas systematizando as reformas 

não tem força nenhuma. Não só a practica constante de 
ambas as camaras é contra isso, mas a propria 
constituição, a qual auctorisa addições; é a propria palavra 
da constituição, prescrevendo a formula do senado enviar 
um projecto á camara que o organisou primitivamente. O 
senado envia á camara dos deputados a sua proposição 
com as emendas ou addições juntas. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
respondi á duvida. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Quanto ao 
argumento que formou o nobre senador de que por este 
modo podia ser coagida a camara dos deputados a obrar 
contra o seu regimento por não discutir na fórma deste as 
materias que forem enviadas desta casa, creia o nobre 
senador que a constituição auctorisa o introduzir-se nos 
projectos da outra camara materia nova; não se offende o 
direito daquella camara, quando o senado lhe manda 
projectos com doutrina nova. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Tambem respondi a isso. 

 



Sessão de 10 de Julho                                                                            87 
 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Nem se 
offende tambem o regimento, porque elle já é fundado 
neste mesmo principio; já está pela constituição 
acautelado que uma camara póde introduzir materia nova 
nos projectos que recebe da outra. Reconheceu-se que 
bastava uma discussão mais simples, que não tivesse as 
demoras da 1ª discussão, para poder-se approvar; porque, 
como o objecto já tinha sido considerado uma vez pela 
camara que o approvou, entendeu-se que bastava uma 
menor discussão para ser novamente approvado quanto 
ás doutrinas novas que appareciam. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
respondi a essa duvida. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – 
Respondeu, mas com o que eu estou dizendo; e apezar 
disso tem insistido, dizendo que é contra o regimento, 
quando este acautela isso mesmo. Vamos agora á 
practica. 

Têm sido mandados para a camara dos deputados 
outros muitos projectos com substituição na sua 
integridade; entretanto a outra camara tem acceitado, tem 
discutido na conformidade do seu regimento, tem 
approvado; nunca houve essa queixa de que se queria 
coarctar a liberdade da discussão na outra camara. Não 
sei, pois, em que consiste as duvidas do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
reconheceu que não podia de fórma alguma passar o 
projecto a não ser com precipitação. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Deixemos 
a camara discutir com toda a liberdade. Pois, senhores, 
porque uma camara emenda um projecto, admitte doutrina 
nova, tira-se a liberdade á outra camara para não poder 
discutir amplamente esta doutrina? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
podem fazer indo emendas sinão em uma discussão; indo 
o projecto são tres discussões. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – O projecto 
já foi uma vez discutido na outra camara; como se diz que 
é uma só discussão? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 
esta materia é nova. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – São novas 
todas as emendas que se offerecem em 3ª discussão. 
Então para admittir esta doutrina era preciso que na 3ª 

ou não ha de dizer nada. Para que vai a esse excesso? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Porque 

os ministros me põem nesse aperto. 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – O 

resultado será embaraçar por mais tempo, sem 
necessidade, a passagem desta lei. 

Póde o nobre senador negar que ha de ser muito 
demorada a discussão, do modo por que o nobre senador 
quer? 

(Ha um aparte.) 
Aqui sim; mas, quando a camara dos deputados  

approvar, o projecto entra na regra geral dos projectos que 
uma camara manda á outra. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 
note V. Ex. que a camara dos deputados não póde 
emendal-o, e isso póde fazer muito mal ao projecto. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Então 
acabemos com as regras que a constituição prescreve. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Toda a 
regra tem excepção. A excepção é esta: porque se não 
fórma um projecto de tal natureza que possa ser 
emendado pela camara dos deputados? 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Si se 
fôsse a admittir emendas em todas as discussões, era 
interminavel o processo. Essa discussão exige um termo, e 
a constituição o diz, ou approva ou não; não se admitte 
outra cousa. A constituição se conheceu essa 
necessidade, é a natureza das cousas que impõe esse 
preceito; e a constituição faltaria a um grande principio, si 
não reconhecesse a necessidade da natureza das cousas. 

Pois, senhores, quer-se porventura que se 
sacrifique a gravidade das discussões, o seu acerto á 
brevidade do tempo? Não entendo o nobre senador, 
quando diz que não quero que haja discussão ampla. Até 
digo ao nobre senador que as emendas que apparecerem, 
não as hei de rejeitar, quando as ache bôas. 

Disse o nobre senador que hão de apparecer 
emendas. Nós não temos interesse sinão que saia a 
melhor lei; adoptaremos as emendas quando fôrem 
razoaveis. Não ha interesse algum em querer sustentar as 
idéas apresentadas no projecto: appareçam as emendas, e 
a discussão mostrará as vantagens das novas idéas; não 
rejeitaremos aquellas que entendermos convenientes. 

O nobre senador achou uma grande razão no 



discussão não houvesse emenda de materia nova; 
entretanto na 3ª discussão apresentam-se artigos novos e 
são approvados por aquella só discussão. Era preciso 
então que os projectos que tivessem de ser discutidos em 
ultima discussão não o fossem sinão com as idéas com 
que fossem apresentados; mas, logo que na ultima 
discussão se apresenta idéa nova, porque não é ella 
rejeitada e sim discutida, approvada e enviada á outra 
camara? Si se quer levar o rigor das tres discussões a 
esse ponto, é preciso que se prohiba que, além da 1ª 
discussão, pelo menos da 2ª por diante, não se admitta 
materia nova; mas isto é o que se não faz. 

Diz o nobre senador que nós não devemos 
sacrificar a gravidade da materia ao tempo; concordo 
plenamente. Quem é que não quer que se discuta 
amplamente esta materia, com toda a liberdade? Ninguem 
exige essa presteza. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
disse que não havia tempo. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Ha meio 
termo em tudo. O nobre senador ou ha de fallar muito, 

illustre auctor do projecto, quando disse que o 
abandonava, porque elle resentia-se ou devia resentir-se 
da feição do ministerio. O nobre senador mesmo forneceu-
me o melhor argumento para responder-lhe. O nobre 
senador declarou que esta questão não era politica; 
portanto não tem nada com a feição do ministerio. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por 
força ha de ter. Politica especulativa, ou politica judiciaria 
interna são cousas diversas. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Neste 
assumpto não ha politica; cada um vota como encara as 
necessidades do objecto para o nosso paiz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' 
questão de gabinete, si o projecto fôr rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Mas não 
entra feição do ministerio. 
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ 
questão de gabinete em toda a parte, salvo si não fôr aqui. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Sabe-se 
que em discussões desta natureza ajuntam-se opiniões 
que têm sido desencontradas em outros muitos pontos; 
não ha razão para que não caia a discussão sobre o 
objecto; não ha politica, declaro, de fórma alguma; 
portanto, tambem esta razão não vem nada para o caso. 

O nobre senador, sem querer, disse que a 
discussão deste projecto não era urgente, porque, por se 
não ter adoptado o projecto primitivo, não se têm seguido 
grandes males ao paiz; nem por isso tem havido maior 
numero de crimes. Esta razão não esperava do nobre 
senador. Por não haver pressa em adoptar uma medida, 
dizer-se que não tem succedido grandes males ao paiz de 
se não discutir ou passar uma lei sobre este objecto; acho 
muito singular este modo de discorrer. Todo o mundo 
clama por uma reforma judiciaria, todos têm sentido que o 
que existe não serve; diz o nobre senador: «Isso não é 
urgente, não têm succedido grandes males ao paiz.» Todo 
o mundo pede uma reforma hypothecaria; póde-se dar a 
mesma razão: não se têm seguido grandes males de não 
ter passado essa reforma; deste modo póde-se discorrer 
sobre tudo, protelar tudo. 

Eu não examino si se têm ou não seguido grandes 
males de se não ter adoptado o projecto primitivamente; o 
que sei é que a voz publica clama pela reforma, que está 
nos sentimentos de todos; que é preciso fazer alguma 
cousa. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Alguma 
cousa só, não. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Agora o 
como, é preciso pensar. 

Disse o nobre senador que eu não achava 
difficuldade na discussão, uma vez offerecido o projecto 
pelo Sr. ministro da justiça em substituição ao que se 
discute. Eu não disse sómente que não havia difficuldade; 
apontei o methodo practico de isso se fazer. Faça-se o 
mesmo que já se fez com a lei das terras. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' 
projecto diverso. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Do 
mesmo modo que o era o que foi offerecido pela 
commissão em substituição ao das terras que veiu da 

de dizer; por isso hei de votar para que continue a 
discussão sobre o projecto que veiu da camara dos 
deputados. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, depois do que acaba de dizer o Sr. presidente 
do concelho, eu me julgaria dispensado de tomar a palavra 
para occupar a attenção do senado; mas, como o honrado 
membro pelo Rio de Janeiro me fez a honra de dirigir umas 
perguntas, quando suscitou uma questão de ordem, logo 
que V. Ex. annunciou que se ia tractar da reforma 
judiciaria, levantei-me para satisfazer ao honrado membro. 

Creio que S. Ex. não esteve presente nas duas 
sessões antecedentes, e assim não ouviu o debate que se 
travou a este respeito. V. Ex. creio que declarou que está 
deliberado a fazer que a 2ª discussão se estabeleça artigo 
por artigo. Podem pois ir successivamente apparecendo as 
emendas convenientes a esses artigos; e V. Ex. poderá 
assim dirigir o debate. Actualmente não tractamos do 
projecto de 1858, porque V. Ex. tambem declarou hontem 
estar unicamente em discussão o de 1854; tracta-se 
portanto sómente da proposição que a camara dos Srs. 
deputados nos enviou; sobre ella ainda não ha emenda 
alguma, segundo V. Ex. declarou hontem, e nem póde 
haver, porque em 1ª discussão o regimento, na opinião de 
V. Ex., exclue emendas. 

A questão pois do nobre senador sobre o modo de 
discutir e de votar entre artigos da proposta de 1854 e as 
emendas que lhes tiverem de ser apresentadas, ficará 
natural e simplesmente resolvida quando tractarmos da 2ª 
discussão. 

Já que tomei a palavra, Sr. presidente, direi mais 
alguma cousa a respeito do que hoje foi accrescentado no 
debate. 

Sr. presidente, devo dizer que a minha 
extraordinaria franqueza, e não querer eu de modo algum 
sorprender o senado, é que talvez tenha concorrido para 
demorar a discussão. Eu explico: 

Pergunto a V. Ex.: si houvesse da minha parte 
estrategia, si houvesse animo deliberado de sorprender o 
senado, de leval-o á uma votação pouco esclarecida, não 
podia eu ter aguardado a 3ª discussão da proposição que 
veiu da camara dos Srs. deputados? não podia, 
approvando-a na 1ª discussão, sustentando-a na 2ª, 
sómente na 3ª apresentar emendas consideraveis? 



camara dos deputados. Porventura houve alguma 
confusão nessa discussão? Houve desejo de se chegar a 
um bom resultado, porque a materia era muito melindrosa; 
porém na discussão não houve difficuldade alguma. 

Veiu o projecto da camara dos deputados, a 
commissão a quem foi remettido apresentou um projecto 
substitutivo; este, como eu já disse, não agradou; voltou á 
commissão; esta apresentou outro, e a discussão versou 
sobre este ultimo. Pois já se tem passado tanto tempo que 
estejamos esquecidos do que se fez nessa occasião? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Os 
objectos são diversos. Não ha analogia alguma entre um e 
outro. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – E' a 
mesma cousa. Não agradam as idéas do Sr. ministro, 
proponham emendas. O outro entra na regra ordinaria de 
um projecto emendado; é a mesma cousa. 

Não acho pois, Sr. presidente, razão alguma nas 
allegações do nobre senador para pensar como acabou 

Isso é que fôra sorpreza; isso é que fôra um 
procedimento condemnavel; mas, não; tive a franqueza de 
dizer ao senado que tinha de apresentar emendas ao 
projecto de 1854, e offereci-as com antecedencia para dar 
occasião ao estudo, á reflexão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
não usou de uma estrategia, mas usou de outra. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Requeri que o 
meu projecto fôsse remettido a duas commissões 
compostas de membros muito conspicuos; 
porconsequencia, eu não podia ter em vista uma 
estrategia. 

Mas se disse: «Vós impedis que na camara dos 
Srs. deputados a discussão se estabeleça como convém.» 
Senhores, a constituição, o nosso regimento suppõem que 
este assumpto já teve na camara dos Srs. deputados tres 
discussões; nesta será egualmente discutido; si forem 
approvadas as emendas, voltará á camara dos Srs. 
deputados, para ter mais uma discussão. Póde então esta 
rejeitar as emendas, e sua rejeição o que significará? 
Significará que ella entende 
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que o projecto não foi emendado conforme as 
conveniencias publicas. 

Citei aqui um exemplo da lei das terras; o nobre 
presidente do concelho acaba de referir-se a este exemplo. 
Rectificarei que a lei das terras esteve nesta casa 7 annos 
e não 5 como eu havia dito. E’ essa lei importantissima 
que, depois de 7 annos, foi mandada para a outra camara 
com emendas notaveis, com addições muito importantes, e 
a camara dos Srs. deputados approvou estas emendas. 

Já citei tambem outro exemplo de muito maior 
significação. O codigo do commercio, senhores, foi iniciado 
na outra camara, veiu para esta casa e esteve largos 
annos em discussão, foi constantemente emendado, por 
fim foi com todas aquellas emendas remettido á camara 
dos Srs. deputados. 

Ora, alguem jámais disse que a discussão do 
codigo do commercio não tinha sido completa na outra 
casa do parlamento, porque nesta a discussão se 
demorou, ou porque o senado usou largamente do seu 
direito de emendar? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Ninguem disse cousa alguma, porque a constituição 
permitte. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Como pois hoje 
se diz que se quer arrancar da camara dos Srs. deputados 
a approvação de um projecto importante sem discussão? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Quem 
disse hoje foi o nobre presidente do concelho. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 
disse ha bem poucos dias que os membros da maioria são 
responsaveis pelas opiniões que cada um delles expende 
na casa e sustenta, e que elle, membro da minoria, tem 
tambem a responsabilidade de todas as opiniões emittidas 
pelos seus collegas, e veiu entretanto hoje declarar que 
isto era questão politica. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Disse o 
contrario: que não era politica. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Direi que V. Ex. 
está em desaccôrdo com os honrados membros que 
hontem fallaram. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
disse o contrario disso, perdoe-me: o que disse é que não 
era questão politica, mas sim de gabinete. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex., Sr. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas V. Ex. vê 
que hoje já se procura olhar para as feições do ministerio, 
afim de ter-se mais ou menos em consideração a materia 
de politica abstracta. Disse o nobre senador que o projecto 
de 1854 tinha a vantagem de um systema e que o de 1858 
não tem systema. Ao passo que o nobre senador faz esta 
importante declaração, vota contra o projecto de 1854, e 
annuncia que emendas importantes systematisando o meu 
projecto têm de ser offerecidas, e ao mesmo tempo como 
que não deseja que a discussão progrida! Senhores, o 
senado é testimunha de que tenho constantemente 
declarado que estou disposto a acceitar todas as emendas 
que tendam a melhorar o meu projecto quando entrar em 
discussão; e pois, si o nobre senador tem de apresentar 
emendas que systematisem o meu projecto… 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 
disse tal. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …ou si estas 
emendas têm de apparecer, como S. Ex. annunciou… 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Talvez; 
não affirmei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Folgo muito com 
esta asserção do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Perdôe-me V. Ex.; eu não disse tal cousa. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu de certo 
applaudo-me e applaudir-me-hei muito de ser causa de 
apresentar-se uma reforma judiciaria systematisada; pois, 
si eu não tivesse apresentado o projecto, talvez não 
tivesse obtido um annuncio tão lisongeiro como o que 
acaba de dar ao senado o nobre senador. 

«O projecto de 1854 tem um systema e o projecto 
de 1858 não tem.» Senhores, eu entendo que as grandes 
reformas trazem sempre grandes inconvenientes. Observo 
que muitos paizes têm adoptado o systema de irem 
reformando pouco e pouco a sua legislação; observo que 
entre nós o systema contrario não tem dado bons 
resultados. Si quando em 1833 começaram a sentir-se os 
defeitos do codigo do processo criminal, os tivessemos ido 
pausadamente emendando, não nos teriamos de certo 
visto na necessidade de em 1841 apresentar uma reforma 
geral, a da lei de 3 de dezembro; e sabe o senado quanto 
custou a sua discussão, que de paixões excitou no paiz. 

Este systema, senhores, de ir a pouco e pouco 



presidente, não ouviu o nobre senador declarar que 
cumpria ter-se em consideração o pessoal do ministerio? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sem 
duvida; influem na questão as feições do ministerio, mas 
ella não é politica. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Então V. Ex. está 
em desaccôrdo com os honrados membros da minoria que 
hontem declararam o contrario nesta casa. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! V. 
Ex. perdôe, está enganado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Desta proposição 
do nobre senador o que infiro é que S. Ex. quer trazer a 
questão politica para este debate; é isto o que eu não 
desejava, e neste pensamento eu hontem applaudi a 
declaração do nobre senador por Matto-Grosso, quando 
nos disse que desejava a discussão em um terreno neutro. 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 

emendando as leis, é o systema seguido pelo illustre 
estadista o Sr. Eusebio de Queiroz. Quando esteve no 
ministerio da justiça, S. Ex. apresentou algumas reformas 
parciaes, que são hoje leis do paiz; parece-me, pois, que 
elle pensa, e pensa muito bem, que não convem fazer 
profundas alterações em legislação organica de maxima 
importancia, e note o senado que ainda em 1854, quando 
se offereceu á consideração da camara dos Srs. 
deputados o projecto que agora se discute, houve as 
graves reclamações que elle excitou em muitos pontos do 
paiz; as reluctancias que encontrou foram taes e tantas, 
que um ministerio tão cheio de vida, tendo em seu seio 
membros tão distinctos, não pôde fazer com que sobre elle 
continuassem as discussões. 

Si todavia não tem elle todas as idéas que o nobre 
senador pela Bahia entende que devem ser adoptadas, 
espero do concurso das luzes do nobre senador a 
apresentação de emendas que o melhorem. 
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Senhores, quem deseja uma discussão tão larga, 
póde-se dizer que quer usar de estrategia para não haver 
debate? O nobre presidente do concelho disse acaso hoje 
que era urgentissimo que este projecto passasse já nestes 
dois mezes de sessão? 

Não podemos pôr limites á intelligencia do senado, 
não queremos reduzir a discussão a ponto de que, si o 
senador julgar que dois, tres, quatro mezes de sessão não 
são sufficientes para que esta materia se elucide 
completamente, a isso nos opponhamos. Não tenho essa 
pretenção temeraria; meu desejo é que se estabeleça uma 
discussão larga, profunda, despida de todo o espirito de 
partido, de toda a questão politica. 

Si faço todo esse esforço para que o projecto do 
nobre senador pela Bahia seja adoptado em 1ª discussão, 
é porque o meu trabalho está de accôrdo em muitos 
pontos e pontos essenciaes com o projecto desse honrado 
membro. E não sou eu só que entendo assim, aqui está o 
parecer das honradas commissões. Nelle se diz que o 
projecto que foi apresentado ao senado coincide com o de 
1854 em 9 importantes artigos. 

Sendo assim, o trabalho que nesta casa se houver 
de addicionar ao que veiu da camara dos Srs. deputados 
não póde considerar-se nem como violação do regimento, 
nem como estrategia, porque já citei factos 
importantissimos que têm occorrido no seio desta casa e 
que demonstram que proposições importantes têm sido 
aqui largos annos demoradas; e, depois de emendadas em 
pontos essenciaes, têm voltado para a outra camara, onde 
ainda não appareceu uma voz que estranhasse tal 
procedimento; porque de certo não se póde estranhar que 
o senado use de seu direito. 

Dando, como sempre, muita consideração ás 
opiniões do nobre senador, a quem tenho a honra de 
responder, direi que S. Ex. podia responder-me: «Vós 
quereis que usemos deste direito de uma maneira 
inconveniente:» mas essa inconveniencia é que eu não 
descubro; porque, como já disse, apresentei o projecto no 
mez de maio, foi elle remettido ás commissões; as 
commissões meditaram, offereceram-o conjunctamente 
com outro projecto que estava pendente da decisão do 
senado. O senado tem pois de occupar-se com um e outro 
trabalho; institua-se pois o debate; e quanto á questão 
suscitada pelo nobre visconde de Uruguay, sobre o modo 

me contentei só com os documentos, com os dados 
estatisticos que pude consultar; procurei para formular esta 
reforma as opiniões de pessoas muito competentes; 
animado por algumas dessas opiniões, foi que offereci á 
consideração do senado o meu trabalho. V. Ex. vê que 
quem se preveniu de esclarecimentos só póde ter um 
desejo, o de acertar. Convencido tambem de que não é 
outro o empenho do senado, espero que não venhamos 
trazer para este debate a irritação das questões politicas. 

Lembro-me que em 1839, quando se offereceu á 
consideração do senado o projecto que é hoje lei do paiz, 
a lei de 3 de dezembro, succederam-se ministerios de 
differentes côres, e estes ministerios acceitaram a reforma 
que estava em discussão no senado. Tracta-se de uma lei 
organica, de uma lei da mais alta importancia; em taes 
questões é necessario que não tenhamos em vista os 
individuos que occupam o ministerio. Esses individuos 
podem ter pouca capacidade para emendar, mas esses 
individuos pedem áquelles mais habituados á practica dos 
negocios, mais affeitos a discussões desta ordem, 
veteranos nas lidas parlamentares, pedem-lhes que 
emendem essa obra imperfeita. 

Vê pois V. Ex. que continúo no meu posto a manter 
a necessidade da reforma, a pedir ao senado que discuta 
com toda a amplidão, que emende o projecto de 1854 ou o 
projecto de 1858, que adopte o que fôr melhor. Qual póde 
ser a influencia do pessoal do ministerio em uma 
discussão desta ordem? Eu não vejo, senhores, que 
utilidade póde haver nestes debates, em trazer para elles 
quer os individuos que compoem o ministerio, quer suas 
opiniões politicas, quando não se tracta de assumptos 
politicos, quando o objecto que nos preoccupa é digno da 
meditação de todos os jurisconsultos e homens de estado. 
Mas ha tres dias que discutimos esta questão de ordem. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Apoiado; por culpa de 
quem? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não sei. 
O SR. SOUZA RAMOS: – Peço a palavra. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Talvez seja por 

culpa do ministerio, porque ordinariamente carrega elle 
com todas as culpas; pois é natural que desta vez o 
mesmo aconteça; venha pois mais essa culpa. 

Creio porém que os embaraços que têm apparecido 
nascem da obscuridade do nosso regimento, porque, como 



da discussão, essa questão será por V. Ex. 
opportunamente decidida. 

O que quero tornar bem significativo, é que para 
apresentar o meu trabalho podia eu ter esperado que V. 
Ex. désse para a discussão a proposição da camara dos 
Srs. deputados, podia ter esperado que esta passasse em 
1ª e em 2ª discussão, e sómente na terceira apresentar o 
meu como emenda. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Não podia fazer. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Como não podia 

fazer? 
O SR. SOUZA RAMOS: – Era uma inconveniencia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas procedia 

conforme o rigor de direito. 
Senhores, o projecto de 1854 tem systema, o de 

1858 não, disse o nobre senador. Sr. presidente, além do 
que acabo de expender para demonstrar quaes são as 
minhas idéas á respeito de reformas desta ordem, repetirei 
o que já hontem disse. Não 

já hontem observou o nobre senador pela provincia de 
Matto-Grosso, si pudessemos estabelecer uma discussão 
de preferencia… 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Podemos. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …era o melhor 

meio. Eu já tenho dito isso mesmo nas sessões de hontem 
e ante-hontem; mas V. Ex. declarou que não podia acceitar 
esse debate, porque o regimento se lhe oppunha. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Em 
consequencia do adiamento já votado; foi o por que S. Ex. 
disse: a preferencia o regimento admitte. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não proferi 
uma palavra attribuindo aos nobres senadores o desejo de 
demorar a discussão, não lhes posso attribuir um tal 
pensamento. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Attribuir 
póde; mas não se segue que… 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Attribuil-o-hia, si 
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fôsse um homem demasiado pretencioso; porque então 
poderia dizer: – Não quereis a discussão, porque receiais o 
debate. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ora, 
pelo amor de Deus! 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Bem vê que isso 
fôra da minha parte uma pretenção que não tenho. Eu 
entendo que a discussão que tem havido nasce do nosso 
regimento; e porque o nobre senador pela provincia da 
Bahia discutiu hoje um pouco a materia, por isso tambem 
me tenho demorado em responder a algumas proposições 
de S. Ex. 

Em conclusão, Sr. presidente, o projecto de 1854, 
em meu modo de pensar, deve ser approvado na 1ª 
discussão. Na 2ª discussão os nobres senadores que 
quizerem honrar-me poderão apresentar as emendas que 
lhes parecerem mais convenientes. Então V. Ex. nos dirá 
si devemos ir emendando artigo por artigo ou se 
apresentar as emendas; capitulo por capitulo; emfim, V. 
Ex. nos dirigirá na maneira de discutir; então achar-se-ha 
resolvida essa questão. 

Teremos occasião de tomar em consideração as 
opiniões que se offerecerem, e deste modo faremos, sinão 
uma obra perfeita e completa, ao menos que melhore o 
estado actual da administração da justiça criminal. 

Sr. presidente, esta observação traz outra. Tenho 
consultado a discussão que houve nesta casa em 1843. 
Quando a opposição dessa época dizia ao illustre Sr. 
visconde de Uruguay que sustentava a lei de 3 de 
dezembro: «Vós quereis melhorar tudo com a vossa 
proposta; entendeis que os crimes hão de desapparecer; e 
entretanto é melhor que continue o estado actual, porque 
elle não é tão máo como o figurais»; S. Ex. dizia: 
«Reconheço que o projecto, que sustento não é obra 
perfeita, não tende a remover todos os males que se 
sentem na administração da justiça; mas basta-me a 
convicção de que remove parte destes males.» 

Ora, Sr. presidente, repito hoje o que S. Ex. então 
dizia: a reforma que pretendo não removerá todos os 
inconvenientes.... 

O SR BARÃO DE MURITIBA: – Nenhum; ha de 
trazer maiores. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso é que V. Ex. 
deve demonstrar no debate. 

deficiencia ou da obscuridade da lei; não devemos esperar 
que tomem um caracter medonho, que os males se 
aggravem de modo que sejamos chamados á ultima hora 
para remedial-os. E’ por isso que o honrado presidente do 
conselho acaba de dizer ao senado: «Aproveitemos o 
tempo para a discussão:» e, exprimindo-se deste modo, S. 
Ex. não quiz por maneira alguma obrigar o senado a 
adoptar o projecto sem discussão; S. Ex. não quiz, assim 
como eu não quero, que na camara dos Srs. deputados as 
emendas sejão adoptadas sem exame. 

Voto, pois, Sr. presidente, para que o projecto 
passe á segunda discussão. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não 
acompanharei agora os nobres ministros em algumas das 
questões que suscitaram; reservo-me para o fazer em 
occasião opportuna. Pedindo a palavra, o meu fim principal 
é verificar si comprehendi bem o pensamento do nobre 
presidente do concelho e do Sr. ministro da justiça. 

Do que ouvi a SS. EExs., concluo que não se tracta 
do projecto do nobre ministro da justiça; tracta-se de um 
projecto abandonado que não tem aqui alguem por si. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Abandonado, 
não; é da camara dos Srs. deputados, e as commissões de 
que V. Ex. faz parte o apresentaram para a discussão. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Noto: 1º, que o 
ministerio não quer que o projecto passe á 2ª discussão; 
2º, que não quer aproveitar-se delle; 3º, que deseja que 
esse projecto passe á 2ª discussão, unicamente para que 
nella se possa enxertar o projecto do nobre ministro da 
justiça.... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – ...e isto, para 
que, indo o projecto de S. Ex. para camara dos Srs. 
deputados, tenha alli uma só discussão e não possa ser 
emendado. Eu não digo que isso seja estrategia; indico 
apenas o resultado. Assim, Sr. presidente, o projecto de 
1854 vem a ser um andor no qual tem de ser levado a seu 
destino o projecto do nobre ministro da justiça (riso); ora, 
pela minha parte, declaro que não estou disposto a 
carregar o andor. 

O nobre presidente do concelho prevaleceu-se de 
algumas disposições da constituição; mas não as julgo 
applicaveis; não creio que a constituição em parte alguma 



O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Quando lá 
chegarmos. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Entendo que não 
se póde dizer que o projecto que está em discussão não 
remove nenhum dos males que afflige a nossa sociedade. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Eu assim penso; 
trará outros muitos males. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Espero ouvir a V. 
Ex. em occasião opportuna; e por isso mesmo desejo que 
a discussão se estabeleça. 

O nobre senador pela provincia da Bahia fez 
tambem uma observação que carece de alguma resposta. 
S. Ex. disse: «Actualmente os crimes não são taes que 
torne urgentissima essa reforma.» 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não foi 
exactamente isso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Creio que 
devemos prevenir que males muito consideraveis, que 
grandes calamidades possão verificar-se, por amor da 

consagre meios e ficções com que se possa illudir e 
coarctar as attribuições da camara dos Srs. deputados, o 
direito que ella tem de discutir e emendar os projectos de 
lei. 

Eu vejo que nos governos representativos aquellas 
medidas, que são apresentadas por uma administração, 
quando succede uma legislatura differente, um ministerio 
differente, ficam como que prescriptas, e com razão. Ficam 
prescriptas, porque a nova legislatura, renovada no seio do 
povo, póde trazer novas idéas; ficão prescriptas, porque 
um novo ministerio póde ter idéas diferentes das do seu 
antecessor. 

Para que esses projectos saiam do esquecimento, é 
necessario que a nova administração os faça reviver, 
adoptando-os; mas o projecto que nos occupa, o projecto 
de 1854, não foi tirado do esquecimento pelo ministerio 
sinão para ser nelle enxertado o do Sr. ministro da justiça, 
e ser depois condemnado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. mesmo 
propoz que esse projecto servisse de base para a 
discussão.  
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O SR. D. MANUEL: – Está no parecer. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não ha tal. O 

nobre ministro da justiça diz que não pretende usar de 
estrategia; eu concordo nisto; mas o resultado é o mesmo. 
O nobre ministro disse que, si pretendesse usar de 
estrategia, teria deixado passar o projecto em 1ª e 2ª 
discussão, afim de apresentar na 3ª o seu projecto como 
emenda. Eu não julgo que S. Ex. seja capaz de usar 
dessa estrategia; mas creio que, ainda quando quizesse, 
não poderia usar della. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Segundo o 
regimento podia. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não podia, 
porque os projectos são diversos, o systema é differente: 
ou o ministerio tomava a peito o projecto na 1ª e 2ª 
discussão, ou não. Si o defendesse, sustentasse as suas 
doutrinas, na 1ª e 2ª discussão, ficaria por consequencia 
inhabilitado para na 3ª discussão apresentar e sustentar 
outras; si não tomasse a peito o projecto, si o não 
defendesse, si não sustentasse as suas doutrinas na 2ª 
discussão, o projecto cahiria nella, não poderia ser 
emendado na 3ª, sendo porconseguinte impossivel a 
estrategia de que fallou S. Ex. (Apoiados.) 

São unicamente essas palavras que tenho a dizer 
para mostrar que comprehendi perfeitamente o 
pensamento do nobre presidente do conselho e do nobre 
ministro da justiça, em relação a esse pobre e 
abandonado projecto que se quer fazer reviver unicamente 
para ser nelle enxertado o do Sr. ministro da justiça, afim 
de dar-lhe ar de emenda, e para que tenha só uma 
discussão e não possa ser emendado na camara dos 
deputados. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Sr. presidente, tenho de 
votar contra este projecto nas vistas de que não entre em 
segunda discussão, e nos occupemos já do projecto do Sr. 
ministro da justiça. De outro modo têm de proceder alguns 
nobres senadores, pensando que assim convém á 
dignidade desta casa, para que se guarde a deferencia 
devida á camara dos Srs. deputados. Maior alcance ainda 
deu o nobre presidente do concelho a este procedimento, 
expondo á consideração do senado que não será possivel 
que passe este anno a reforma judiciaria, si não se 
aproveitar para base da discussão o projecto já adoptado 
pela camara dos Srs. deputados. 

E é a isto, Sr. presidente, que na 1ª discussão se 
deve attender; não se tracta restrictamente de averiguar a 
– utilidade – como em uma das sessões anteriores disse o 
nobre ministro da justiça. Pelo nosso regimento todos os 
projectos têm tres discussões, e nesta regra estão 
comprehendidas as propostas do poder executivo. Si a 
primeira discussão fôsse privativamente destinada ao 
exame da – utilidade – seria contra-senso sujeitar á ella as 
propostas do poder executivo. Na primeira discussão 
convem examinar-se si o complexo das doutrinas de um 
projecto é adoptavel, si satisfaz á necessidade a que se 
busca occorrer. Na 2ª discussão se dá desenvolvimento 
ao systema, se aperfeiçoam as doutrinas sendo ouvidas 
as opiniões de cada um; mas, si o proprio auctor deste 
projecto declara que não adopta nem sustenta o complexo 
de suas doutrinas, o seu systema, emendal-o seria 
invertel-o completamente, e portanto deve ser rejeitado, 
para que na discussão entre outro que tenha quem o 
defenda. 

Haverá a conveniencia notada pelo nobre 
presidente do conselho da brevidade com que se póde 
obter uma reforma á lei de 3 de dezembro passando para 
a 2ª discussão o projecto de 1854? Serão graves os 
embaraços por que tem de passar o projecto do Sr. 
ministro da justiça, sendo considerado e discutido como 
projecto novo, que em verdade é? Entendo que não. 

Na camara dos Srs. deputados o projecto novo 
teria duas discussões: o governo conta alli uma grande 
maioria; lhe seria facil rejeitar as emendas impertinentes 
da opposição, e mais facil ainda nullificar as protelações 
da opposição; no regimento da casa ha para isso os meios 
convenientes, encerrando-se a discussão no segundo dia. 
Não é pois o tempo que se terá de gastar na discussão o 
que embaraçará a passagem da refórma; tambem não 
póde o governo, que alli tem uma maioria tão 
consideravel, receiar que emendas que partam da 
opposição venham transtornar sua obra. Parece que o que 
o governo receia é a divergencia na propria maioria, e 
então todos reconhecerão que é altamente inconveniente 
querer se que passe naquella camara, sem emendas, um 
projecto á que a maioria não dá o seu apoio. 

Entretanto esta questão, qualquer que seja sua 
gravidade, liga-se inteiramente ás relações do governo 
com sua maioria; os nobres ministros terão o cuidado de 



Por muito valiosas que fossem as considerações 
desta ordem, são insufficientes para determinar meu voto 
no sentido que se pretende. Tracta-se de materia muito 
importante, de um projecto que foi adoptado pela outra 
camara depois de uma questão de gabinete, circumstancia 
muito significativa nesta occasião. O auctor deste projecto, 
pronunciando-se a seu respeito, declara que comquanto 
ainda adopte algumas de suas doutrinas ou muitas dellas, 
todavia não adopta hoje nem sustenta o seu complexo, 
que fórma o projecto em discussão. Tambem o nobre 
ministro da justiça não quer o projecto sinão pela 
conveniencia de abreviar-se assim a discussão e facilitar-
se a passagem do seu. No mesmo sentido fallou ha pouco 
o nobre presidente do concelho. Deste modo, o projecto 
considerado pelo lado que devia sêl-o, pelas suas 
doutrinas, está completamente abandonado; não é 
possivel portanto que dê meu voto para que passe á 2ª 
discussão um projecto rejeitado por todos, e que na 
opinião muito significativa de seu proprio auctor, é na 
occasião inconveniente e insustentavel. 

desfazer qualquer impressão desfavoravel que desta sua 
desconfiança resulte, e o negocio se arranjará em paz; é 
negocio entre o governo e sua maioria, em que julgo que 
não me devo entender; mas, pelo que diz respeito ao 
modo por que correrá a discussão nesta casa, todos nós 
temos direito de instituir um exame muito severo para que 
não nos seja coarctada a liberdade que nos compete. 

Feita a 1ª discussão com o projecto de 1854, só na 
2ª discussão apparecerá o projecto do Sr. ministro da 
justiça, e ainda assim por partes, artigo por artigo, ficando 
deste modo coarctada a liberdade da discussão nesta 
casa. 

O nobre ministro já ponderou que até agora o 
debate se tem limitado á questão de ordem, que até agora 
não se tem discutido a materia principal; é uma verdade, a 
que dei meu apoio quando assim fallava o nobre ministro; 
mas isso acontece pela direcção que se tem dado a esta 
discussão trazendo-se para ella o projecto de 1854. 
(Apoiados.) 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Por culpa das 
nobres commissões. 
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O SR. SOUZA RAMOS: – Por culpa do nobre 
ministro da justiça... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A culpa é 
commum. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Não crimino a intenção 
do nobre ministro; mas o resultado, sem duvida 
inconveniente, que presenciamos, de estar o senado 
privado de discutir a materia da reforma judiciaria nesta 
occasião, se deve ao nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E ás nobres 
commissões; é bom accrescentar isso. 

O SR. SOUZA RAMOS: – O nobre auctor do 
projecto de 1854, não querendo hoje sustental-o, pediu o 
seu adiamento, que não pôde ser votado no mesmo dia: o 
nobre presidente do senado, designando a ordem do dia 
da sessão seguinte, declarou que, si passasse o 
adiamento, entraria em 1ª discussão o projecto do nobre 
ministro da justiça. O adiamento não passou, porque o 
nobre ministro se oppoz. Si tivesse passado o adiamento, 
estaria em discussão o projecto do nobre ministro da 
justiça... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. SOUZA RAMOS: – ...e sobre elle teria havido 
debate. Mas, como as cousas vão, não podemos fallar 
sobre o projecto do nobre ministro da justiça, porque ainda 
não entrou em discussão; está guardado para ir 
apparecendo na 2ª discussão artigo por artigo: não é 
possivel que fallemos sobre o projecto de 1854, porque o 
seu proprio auctor já o abandonou, já declarou que o não 
sustenta; e assim está o senado privado de discutir a 
materia. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E por 
isso é que nos occupamos da questão de ordem. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O projecto é do 
deputado que o apresentou na camara? 

O SR. SOUZA RAMOS: – E' hoje da camara; mas 
está na lembrança de todos que o nobre ex-ministro o Sr. 
Nabuco foi quem o apresentou, e fez passar depois de 
uma questão de gabinete. 

O SR. D. MANUEL: – Elle sómente foi quem disse 
que se retirava. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Pela direcção que se 
quer dar a este debate o projecto do nobre ministro da 

O systema de uma reforma influe grandemente na opinião 
daquelles que a têm de apreciar. 

Comquanto esteja de accôrdo até certo ponto com 
o nobre ministro da justiça sobre as difficuldades das 
reformas completas, divirjo entretanto de sua opinião no 
modo por que parece considerar as reformas parciaes. 
Póde-se fazer uma grande reforma por partes, mas com 
systema... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. SOUZA RAMOS: – ...de modo que na 
continuação da reforma nunca seja preciso desfazer o que 
ficou feito. Assim, por exemplo, tractando-se da reforma 
judiciaria por partes, os que têm confiança no julgamento 
por jurados, qualquer que seja o inconveniente que se 
note, não podem admittir medidas que coarctem suas 
attribuições. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas V. Ex. veja o 
que quer, reformas amplas, ou modestas? 

O SR. SOUZA RAMOS: – Reformas, posto que 
parciaes, com methodo... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que 
offereçam uma base. 

O SR. SOUZA RAMOS: – ...com um systema que 
possa ser continuado; assim, os que entendem que os 
juizes municipaes não são os juizes da constituição, que 
são uma entidade anomala, não devem admittir alterações 
que augmentem suas attribuições, e criem interesses, que 
devem desapparecer completada a reforma. Não 
continuarei nestas observações, porque não temos uma 
base para a discussão da reforma judiciaria, sendo aliás o 
objecto de que nos deviamos occupar. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está em 
discussão o projecto de 1854. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Com que interesse se 
póde discutir um projecto abandonado por todos? 
(Apoiados.) 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não está 
abandonado nos pontos de contacto com o meu projecto; 
nos pontos em que as commissões acharam identidade, e 
que são nove, segundo ellas declararam em seu parecer. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Para que essa discussão 
podesse ser util, necessario seria que podessemos 
examinar o plano, systema e alcance da reforma 



justiça não terá 1ª discussão; tambem não ha de ter a 2ª 
com a amplidão que o nosso regimento permitte, porque 
apparecendo elle artigo por artigo, não poderá ser 
discutido em globo, examinado o seu systema. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quem inhibe os 
nobres senadores de discutirem a materia em geral na 1ª 
discussão? 

O SR. SOUZA RAMOS: – O que havemos discutir 
si o projecto de 1854 se acha abandonado, e destinado a 
uma substituição completa, e o do nobre ministro ainda 
não está em discussão? 

O SR. FERREIRA PENNA: – As proprias 
commissões o indicaram como substitutivo. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Pouco importa saber o 
que indicaram as commissões; o que cumpre é que se dê 
a esta discussão a melhor direcção, de modo que a 
materia possa ser bem esclarecida. 

Importa muito, Sr. presidente, para adoptar-se uma 
reforma desta ordem, o exame não só do detalhe, mas 
tambem do complexo de suas disposições. 

projectada pelo nobre ministro; mas, pela direcção que se 
quer dar aos nossos debates, o projecto do nobre ministro 
fica esempto da 1ª discussão; e tambem a 2ª discussão 
não poderá ter a largueza que o regimento permitte de 
referir-se a outros artigos na occasião de se discutir o 1º 
sómente na 3ª discussão, depois que por partes tiverem 
passado os artigos da reforma do nobre ministro da justiça, 
é que se poderá comprehender o seu systema e fallar 
sobre elle. 

Em apoio da direcção que se pretende dar a esta 
discussão tem-se trazido precedentes da casa, alguns dos 
quaes, como o da lei das terras, ouvi que são contra-
producentes; mas para que a citação de taes precedentes 
si ninguem ainda negou ao senado o direito de fazer 
emendas ás proposições da outra camara? O que não me 
parece razoavel é que á uma proposição, cujas doutrinas o 
senado rejeita, se mande como emenda uma outra com 
systema e doutrinas inteiramente contrarias. Convinha 
neste caso rejeitar a proposição, e iniciar projecto novo; 
assim é que entendo que se deve proceder. 
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E com o codigo 

commercial? 
O SR. SOUZA RAMOS: – Ao codigo commercial 

fizeram-se nesta casa simples emendas. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não, senhor. 
O SR. SOUZA RAMOS: – Não se alterou o 

systema. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está ahi a 

discussão que houve: o Sr. José Clemente e o Sr. Maia 
apresentaram capitulos e capitulos. 

O SR. D. MANUEL: – Capitulos inteiros. 
O SR. SOUZA RAMOS: – Mas conservando 

sempre o systema do projecto que veiu da outra camara. 
Ainda ninguem contestou o direito que o senado 

tem de fazer emendas ás proposições da outra camara; a 
questão se reduz á inconveniencia de mandarmos para 
aquella camara um projecto inteiramente novo, obrigando-
a a que em uma só discussão, sem poder fazer emendas o 
adopte. 

A isso disse o nobre senador que a camara dos 
Srs. deputados estava no seu direito rejeitando as 
emendas. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ou approvando-
as, como approvou as do codigo do commercio; aqui está 
um capitulo inteiro (mostrando um livro aberto) que foi 
offerecido como emenda. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Mas não se oppunha ao 
systema do codigo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E o meu projecto 
se oppõe ao systema do projecto de 1854? 

O SR. SOUZA RAMOS: – Supponhamos, Sr. 
presidente, que o projecto do nobre ministro da justiça é 
adoptado pelo senado com o nome de emenda ao projecto 
de 1854, volta para a outra camara, e não póde lá ser 
emendado. Supponhamos que a maioria da outra camara 
não adopta as restricções postas á imprensa por este 
projecto, e que entretanto em tudo mais acha a reforma 
conveniente. Para que passe a lei será necessario o 
recurso do art. 61; mas este recurso se dá quando a 
camara recusante acha o projecto vantajoso. Ora, 
combinando-se a este respeito as disposições do projecto 
de 1854 com as do projecto do nobre ministro da justiça, 
vê-se que maiores e mais graves são as restricções que 
aquelle põe á imprensa. Não será um contra-senso pedir a 

O SR. SOUZA RAMOS: – Não sei pois para que ha 
de ficar na discussão o projecto de 1854... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Para 
servir de andor... 

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. não assignou o 
parecer, esta é a razão por que falla assim; si o 
assignasse, eu o chamaria á auctoria. 

O SR. SOUZA RAMOS: – O projecto de 1854 não 
fica só fazendo o papel de andor, representa na discussão 
um papel mais odioso. Passando o projecto do nobre 
ministro com o nome de emenda, não póde soffrer 
alteração na outra camara, ha de ser approvado em todo, 
ou em todo rejeitado. 

O SR. FERREIRA PENNA: – A camara dos Srs. 
deputados póde approvar uns dos artigos das emendas e 
rejeitar outros. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Desejo que os Srs. 
tachigraphos tomem o aparte do nobre senador pela 
provincia do Amazonas, que na camara dos Srs. 
deputados se ha de votar... 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não é isso. 
O SR. SOUZA RAMOS: – ...se deve votar... 
O SR. FERREIRA PENNA: – Não é isso tambem. 
O SR. SOUZA RAMOS: – ...que na camara dos Srs. 

deputados se póde approvar uns dos artigos das emendas 
e rejeitar outros: daqui se segue como ia dizendo, que a 
votação lá deve ser por artigos. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Está claro. 
O SR. SOUZA RAMOS: – Sempre é um recurso 

que fica para aquelles que desejam que seja adoptada 
uma refórma conveniente e não imposta em globo. 

Ora, o nobre senador pela provincia do Amazonas 
goza de tanto conceito, que eu estou que na camara dos 
Srs. deputados se procurará fazer prevalecer essa opinião 
tão auctorisada. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Está expresso no 
regimento, tenha a bondade de ler (entregando o 
regimento.) 

O SR. SOUZA RAMOS: – Bem, a consideração 
opposta pelo nobre senador pela provincia do Amazonas 
enfraquece de algum modo esta observação... 

O SR. D. MANUEL: – Deita-o por terra. 
O SR SOUZA RAMOS: – Mas o inconveniente 

ainda existe. 



fusão para sustentar restricções maiores do que aquellas 
que se rejeita? 

Por ultimo, Sr. presidente, está na convicção de 
todos que o que se quer é que passe o projecto do nobre 
ministro da justiça; que o projecto de 1854 não ha de ser 
approvado em um só de seus artigos. 

O SR. D. MANUEL: – Em nenhum? 
O SR. SOUZA RAMOS: – Em nenhum. 
O SR D. MANUEL: – E’ um engano, isto não está 

na convicção de todos. 
O SR. SOUZA RAMOS: – Está na convicção de 

todos que o projecto de 1854 não ha de ser approvado em 
nenhum de seus artigos. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Ha alguns que se 
identificam. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Esses já foram 
transportados para o projecto do nobre ministro da justiça. 

O SR. D. MANUEL: – E’ questão de palavras. 

O SR. D. MANUEL: – Que inconveniente? 
O SR. SOUZA RAMOS: – O inconveniente de uma 

só discussão, o de não poder ser emendado na outra 
camara... 

O SR. D. MANUEL: – Isso é do regimento, meu 
collega. 

O SR. BARÃO DE PINDARE’: – Que culpa temos 
que o regimento seja máo? 

O SR. SOUZA RAMOS: – ...o de não poder ficar 
rejeitada siquer uma emenda sinão depois de uma fusão? 

O SR. D. MANUEL: – E’ da constituição, que tem 
isso. 

O SR. SOUZA RAMOS: – A hora está muito 
adiantada, concluirei aqui declarando que voto contra o 
projecto. 
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Verificando-se não haver casa para se votar, o Sr. 
presidente declara adiada a discussão, e dá para ordem do 
dia da seguinte sessão: 

1ª parte. – Continuação da 2ª discussão da proposição 
da camara dos deputados sobre o augmento das congruas 
dos monsenhores e conegos da capella imperial. 

1ª e 2ª discussão das proposições da mesma camara: 
1ª, approvando a pensão mensal de 80$000 concedida á 
viuva do marechal de campo Gaspar Francisco Menna 
Barreto: e 2ª concedendo quatro loterias em beneficio das 
obras das parochias de Montes-Claros, e outros. 

3ª discussão da proposição da dita camara, 
approvando a pensão annual de 1:000$ concedida á viuva do 
vice-almirante Pedro Antonio Nunes. 

1ª discussão do projecto da commissão da fazenda 
concedendo 12 loterias annuaes em beneficio da Imperial 
Academia de Musica e Opera Nacional. 

2ª parte. Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 35 minutos da tarde. 
 

SESSÃO DE 12 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

 
Summario, Expediente. – Primeira parte da ordem do 

dia. – Empregados da capella imperial. Observações do Sr. 
Vasconcellos. Requerimento de adiamento do Sr. barão de 
Quaraim. Votação. – Pensão á viuva do marechal de campo 
Menna Barreto. Votação. – Loterias. Votação. – Pensão á 
viuva do vice-almirante Nunes. Votação. – Loterias. Votação. – 
Segunda parte da ordem do dia. Reforma judiciaria. Discurso 
do Sr. Ferreira Penna. Votação empatada. Adiamento. 

 
Às 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a 

sessão, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negocios da guerra, 

remettendo as informações que lhe foram pedidas em 9 deste 
mez, sobre os contractos ultimamente celebrados para a 
conducção de objectos para a provincia de Matto-Grosso. – A' 
quem fez a requisição. 

Um officio do 1º secretario da camara dos deputados, 

Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º 
secretario.» 

Foi á imprimir não estando já impresso. 
Um requerimento de D. Maria Secundes Fernandes, 

pedindo a approvação da pensão que lhe foi concedida pelo 
decreto de 17 de maio de 1817. – A' commissão de fazenda. 

No decurso da sessão compareceram mais 8 Srs. 
senadores. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
EMPREGADOS DA CAPELLA IMPERIAL. 

 
Continúa a discussão adiada na sessão antecedente 

do art. 1º da proposição da camara dos deputados 
augmentando os vencimentos dos monsenhores e conegos da 
capella imperial. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, tenho lembrança de que na secretaria da justiça 
existem algumas informações a respeito de pedidos de 
augmento de congruas de algumas cathedraes do Imperio. 
Entre os papeis que acompanham esta proposição da camara 
dos Srs. deputados não encontro essas informações; por isso 
entendo que a prudencia pede que adiemos estes negocios 
por tres dias, afim de que eu possa examinar estes papeis, e 
dar ao senado esclarecimentos mais completos; porque 
parece que nesta proposição a camara dos Srs. deputados 
não teve em vista as informações das outras dioceses. 

E' apoiado e sem debate approvado o seguinte 
requerimento do Sr. barão do Quaraim: 

«Requeiro o adiamento do projecto até que venham as 
informações do governo. – Barão de Quaraim.» 

 
PENSÃO Á VIUVA DO MARECHAL DE CAMPO MENNA 

BARRETO. 
 
Entra em 1ª discussão e passa sem debate á 2ª, e 

desta para a 3ª, a proposição da camara dos deputados, 
approvando a pensão concedida á viuva do marechal de 
campo Gaspar Francisco de Menna Barreto. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em 1ª discussão, e passa sem debate para a 2ª, 

e desta para a 3ª, a proposição da mesma camara, 
concedendo quatro loterias em beneficio das parochias de 
Montes Claros e outras. 



acompanhando a seguinte 
 

PROPOSIÇÃO. 
 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a pensão annual de 500$, 

concedida por decreto de 25 de fevereiro de 1858 ao official 
aposentado da secretaria de policia da côrte, Joaquim José 
Moreira Maia.» 

«Art. 2º O agraciado começará a perceber esta mercê 
desde a data do decreto que lh’a conferiu; revogadas para 
esse fim as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 10 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 

 
PENSÃO Á VIUVA DO VICE-ALMIRANTE NUNES. 

 
Entra em 3ª discussão e é approvada para subir á 

sancção imperial a proposição da mesma camara, approvando 
a pensão concedida á viuva do vice-almirante Pedro Antonio 
Nunes. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em 1ª discussão e passa para a 2ª sem debate a 

proposição do senado, auctorisando o governo a mandar 
extrahir por espaço de 3 annos 12 loterias annuaes, em 
beneficio da Imperial academia de musica e opera nacional. 

O Sr. 1º Secretario lê um officio que acaba de receber 
do ministerio dos negocios do imperio, participando que S. M. 
o Imperador se digna receber, na quarta-feira 14 do corrente, 
pela uma hora da 
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tarde, no paço da cidade, a deputação do senado que tem 
de apresentar ao mesmo augusto senhor o voto de graças. 
– Inteirado. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a discussão adiada na ultima sessão da 

proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Tendo eu votado, Sr. 
presidente, contra o adiamento do projecto offerecido em 
1854 pelo honrado senador que então dirigia a repartição 
dos negocios da justiça; e pretendendo ainda votar para 
que o mesmo projecto passe da 1ª para a 2ª discussão, 
tão simples, tão curial parecia-me este meu procedimento 
que não me occorreu de maneira alguma a necessidade 
de explical-o. Diversas reflexões porém, que tenho ouvido 
sobre a materia, obrigam-me agora a fazê-lo. 

Tanto é o respeito, tanta a consideração, tanta a 
estima que me merece o nosso illustre collega auctor do 
projecto, que a simples manifestação de seu desejo de que 
elle ficasse adiado seria razão sufficiente para que eu 
pronunciasse o meu voto neste sentido, si não achasse 
obstaculo em outras considerações de conveniencia 
publica, que me parecem mui relevantes. 

O nobre senador ponderou-nos que, estando elle 
hoje fóra da posição official que occupava quando 
offereceu este projecto á consideração das camaras, 
deveria o senado, em vez de proseguir na sua discussão, 
dar preferencia ao que foi ultimamente apresentado por 
seu illustre successor no ministerio da justiça; declarou-nos 
mais que, tendo sido supprimidas pela camara dos 
deputados algumas das principaes disposições do seu 
projecto primitivo, e incluidas outras que elle acceitou por 
mera deferencia para com os seus collegas do ministerio e 
da mesma camara; e tendo variado as circumstancias no 
espaço que ha decorrido de quatro annos, não se julgava 
obrigado a vir agora sustentar perante o senado esta 
proposição nos termos em que se acha concebida. Eu 
porém que, nas considerações do honrado senador, isto é, 
na apreciação que elle faz do seu trabalho, enxergo 
sobretudo uma prova da modestia propria dos homens de 

á 2ª discussão, e emendado em muitos dos seus artigos, 
como pretende o nobre ministro da justiça, ficarão 
prejudicadas as prerogativas ou a liberdade da camara dos 
Srs. deputados, visto que ella terá de achar-se collocada 
na necessidade de approvar ou rejeitar, com uma unica 
discussão, as emendas do senado, sem poder alteral-as; 
mas eu não sei que peso possa ter similhante objecção, 
quando vejo que é esta justamente a marcha que a 
respeito da proposição e discussões das leis prescreve a 
propria constituição do Imperio (apoiados), como já 
observaram outros oradores que me precederam, e 
principalmente o honrado Sr. presidente do concelho. 

A constituição do Imperio, nos arts. 57 e seguintes, 
conferindo á cada uma das camaras o direito de fazer 
emendas e addições ás proposições da outra, declara que, 
si aquella que tiver tido a iniciativa não approvar taes 
emendas ou addições, e todavia julgue vantajoso o 
projecto, poderá requerer a reunião de ambas em 
assembléa geral, para que ahi se decida a questão; o 
regimento da camara dos deputados prescreve, no art.147, 
que essas emendas só sejam sujeitas a uma discussão. 

Si pois nada mais pretendemos no caso actual 
sinão seguir estes preceitos tão claros, tão explicitos, e já 
por tantas vezes observados, que motivos poderá haver 
para estranhar-se o nosso procedimento? (apoiados.) 

Perderão porventura a natureza de emendas e 
addições, e deixarão por isso de ser admissiveis as que 
forem muito numerosas, e muito amplas, ou que versarem 
sobre materia muito importante? Nem na constituição do 
Estado, nem nos regimentos internos das camaras 
encontro esta excepção; e, si attendo ás considerações 
que faz sobre a materia um auctor, que della tracta 
especialmente, Jeremias Bentham, fico ainda mais 
convencido de que na sua classificação de emendas 
supressivas, additivas, substitutivas, divisivas, reunitivas, e 
transpositivas comprehendem-se todas as modificações 
que o espirito humano póde conceber sobre o objecto de 
cada proposição. Demais, senhores, não é a primeira vez 
que projectos mui simples iniciados em uma das camaras, 
tem sido substituidos na outra por disposições muito mais 
amplas e diversas em seus pontos essenciaes. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. FERREIRA PENNA: – Na casa têm-se já 

citado varios exemplos, e eu ainda não ouvi resposta que 



verdadeiro merito, entendo que não devemos annuir os 
seus desejos, pois que isso importaria grande prejuizo á 
materia de que se tracta. 

Em primeiro logar observarei que o nobre senador, 
posto que fôsse auctor do projecto, não é competente para 
retiral-o da discussão depois de haver sido adoptado pela 
camara dos deputados e remettido ao senado... 

OS SRS. MINISTRO DA JUSTIÇA E D. MANUEL: – 
Apoiado. 

O Sr. Ferreira Penna... e que nós temos o direito de 
contar com o esclarecido concurso do nobre senador neste 
debate.... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. FERREIRA PENNA: – ...para que sejam 

sustentadas todas as disposições do mesmo projecto que 
parecem convenientes, e rejeitadas sómente aquellas que 
porventura se não accommodem ás circumstancias 
actuaes do paiz, de sorte que em ultimo resultado 
adoptemos uma lei que satisfaça o mais que fôr possivel 
ás verdadeiras necessidades publicas. (Apoiados). 

Tambem se disse que, sendo o projecto admittido 

os negasse ou contestasse. 
O SR. D. MANUEL: – E' irrespondivel. 
O SR. FERREIRA PENNA: – Entretanto julgo 

conveniente recordal-os mais uma vez, para que fique bem 
claramente demonstrado que o nobre ministro da justiça e 
os senadores que o acompanham nesta questão não 
pretendem fazer innovação alguma em nossos estylos 
parlamentares, e muito menos sorprender a camara dos 
Srs. deputados, ou prejudicar as suas prerogativas. 
(Apoiados.) O codigo do commercio, iniciado naquella 
camara, foi substituido em capitulos inteiros por emendas 
do senado, que ella adoptou em uma unica discussão. 
(Apoiados.) 

O projecto de lei das terras, remettido ao senado 
em 1843, aqui esteve demorado até 1848, e, posto que 
então se tractasse da sua discussão, ficou ainda adiado 
até o anno de 1850, em que passou com emendas que o 
alteraram em suas bases, e essas emendas foram 
egualmente approvadas pela camara dos deputados. 
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O SR. D. MANUEL: – E' verdade. 
O SR. FERREIRA PENNA: – O mesmo 

aconteceu com a lei da creação de um concelho naval, 
promulgada em 1856; e, si é necessario algum outro 
exemplo de mais recente data, citarei o do projecto 
relativo aos vencimentos dos empregados da 
secretaria do concelho supremo militar, que ainda ha 
poucos dias foi aqui substituido, em 2ª discussão, 
por emendas que o alteram muito essencialmente 
(apoiados), sem que alguem descobrisse neste 
procedimento a irregularidade ou abuso que se figura 
no caso de que agora tractamos. 

Ninguem, Sr. presidente, respeita mais do que 
eu, nem deseja manter mais religiosamente as 
prerogativas da camara dos Srs. deputados; ninguem 
faz votos mais sinceros para que reine sempre a 
harmonia entre estes dois ramos do poder legislativo; 
mas taes desejos e taes votos tocariam a uma 
exageração nociva á causa publica, e incompativel 
com a minha propria consciencia, si eu os levasse a 
ponto de contribuir para pôr-se em duvida o direito, 
aliás incontestavel, que tem o senado de fazer 
emendas, por mais amplas que pareçam, ás 
proposições daquella outra camara. (Apoiados.) 
Quando ella usar desse mesmo direito, que lhe é 
commum, emendando proposições do senado, não 
serei eu certamente quem levante a voz para 
estranhar um tal procedimento; poderei sim discutir a 
conveniencia da adopção, ou rejeição dessas 
emendas, mas nunca contestar-lhe o direito de fazel-
as. 

Passando da questão de direito para a de 
conveniencia, observarei, senhores, que, si de nossa 
parte podesse haver alguma falta de consideração 
para com a camara dos deputados, seria no caso de 
nós attendermos á proposição que nos foi por ella 
remettida. (Apoiados.) Quando se tracta da reforma 
da administração da justiça, daremos porventura, 
senhores, maior prova de respeito áquella camara, 
mais evidente demonstração do desejo que temos de 
manter suas prerogativas, abandonando o seu 
trabalho, como si fôsse de todo incorrigivel, para 
discutirmos sómente o que foi iniciado nesta casa? 
Que estranho modo de pensar! 

O SR. D. MANUEL: – E' o que se pretende. O 
outro projecto é tão máo! 

O SR. MIRANDA: – Interpretações.... 
O SR. D. MANUEL: – E' o que os senhores 

disseram. 
O SR. MIRANDA: – Eu quero o melhor, e 

muitas das disposições do projecto de 1854? Isto só 
poderá ser conhecido pela discussão e votação. 

(Ha diversos apartes.) 
Que o ministerio actual não reprova inteiramente 

este projecto, conhece-se pelo facto de acharem-se 
reproduzidas algumas de suas disposições no do Sr. 
ministro da justiça; a maioria do senado ainda não teve 
occasião de pronunciar sobre elle o seu voto; e quanto ao 
da camara dos deputados, não sei como possa alguem 
julgar-se auctorisado para interpretal-o em sentido 
contrario. Isto não passa de méra supposição ou 
conjectura, que não póde ter por seu fundamento a unica 
circumstancia de haver-se renovado por uma recente 
eleição o pessoal daquella camara. 

Demais, senhores, convém observar que se 
prevalecesse a opinião contraria á que eu defendo; si, de 
conformidade com ella, se estabelecesse um precedente, 
teriam necessariamente de soffrer grande demora e 
embaraços os principaes trabalhos legislativos. Sempre 
que entrassemos em nova legislatura, estando pendente 
de deliberação do senado qualquer projecto de lei muito 
extenso, ou muito importante, como por exemplo o de um 
codigo civil, enviado pela camara dos deputados, 
deveriamos nós, em vez de fazer-lhe as emendas de que 
precisasse, como permitte a constituição, iniciar um novo 
projecto para que a nova camara não se visse obrigada a 
approvar ou rejeitar taes emendas com uma só discussão; 
e, si esse mesmo projecto fôsse por ella emendado de 
maneira que não merecesse o assentimento do senado, 
haveria para nós o mesmo embaraço de que agora se 
pretende livral-a. 

A alguns senhores se figura que, servindo de base 
á discussão o projecto de 1854, não terão os oradores 
toda a liberdade que devem ter para analysar, não só as 
suas diversas disposições, como tambem as das emendas 
que pretende offerecer-lhe o nobre ministro da justiça: mas 
eu não vejo realmente como possa ser prejudicada essa 
liberdade. (Apoiados.) 

Na 1ª discussão do projecto de 1854, que é aquella 
de que agora nos occupamos, e que deve versar sobre a 
materia in globo, segundo a expressão do art. 75 do 
regimento, póde cada senador discorrer mui livremente 
sobre tudo quanto interessa a reforma judiciaria, e já se vê 
que assim não lhe faltará ensejo para comparar as idéas 



tambem a camara dos deputados o deve querer. 
O SR. FERREIRA PENNA: – E' o que todos 

nós queremos. Tambem se tem dito que o projecto 
de 1854 não deve entrar em discussão, porque está 
inteiramente abandonado, não havendo quem o 
defenda; mas eu ignoro que esteja em nossos estylos 
parlamentares consultar, ou averiguar previamente si 
alguem pretende sustentar tal ou tal projecto, para 
que elle possa entrar em discussão. A ultima reforma 
eleitoral, quero dizer, a idéa de eleição por circulos, 
entrou em discussão e converteu-se em lei do Estado 
muitos annos depois de ter sido apresentada, e 
quando era já fallecido o seu auctor. 

O SR. MIRANDA: – Muita gente tomou a 
paternidade dessa lei. 

O SR. FERREIRA PENNA: – E quem diz ao 
nobre senador que não haverá quem defenda e 
sustente 

capitaes e o systema do mesmo projecto com o do nobre 
ministro da justiça, ainda que não desça a um exame 
minucioso de cada um de seus artigos. 

Si o projecto de 1854 passar á 2ª discussão, 
tambem não receio que appareçam os embaraços que 
prevê um honrado senador pela provincia do Rio de 
Janeiro; porque, devendo ella ser por artigos, é de esperar 
que o nobre ministro da justiça offereça como emenda a 
cada um delles a parte do seu projecto que lhe fôr 
correspondente, isto é, que contiver materia analoga, 
dando-lhe a devida redacção, para que possa ser admittida 
pelo Sr. presidente. Além destas emendas, poderá cada 
um dos membros da casa offerecer quaesquer outras que 
porventura julgue convenientes, comtanto que tenham 
relação com a materia do artigo que se discutir; e, 
restringindo-se assim o debate a certos e determinados 
pontos, não poderá haver confusão ou embaraço algum. 

Si passar o projecto em 2ª discussão, será 
submettido á 3ª, na qual teremos toda a liberdade para 
discorrer, não só sobre a materia em geral, mas 
particularmente 
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sobre a doutrina das emendas que tiverem sido 
approvadas, e dos artigos a que se referem, 
podendo-se ainda resolver, como permitte o 
regimento, que essa mesma discussão seja por 
capitulos, e até por artigos. 

Si, finalmente, fôr approvada em 3ª discussão 
alguma emenda nova, terá ainda de ficar adiada, com 
o artigo a que se referir, para na seguinte sessão 
terem a ultima discussão e votação. 

Ora, tendo o projecto de passar por todos 
estes tramites, e cabendo a cada senador o direito de 
fallar duas vezes em cada discussão, e sobre cada 
artigo, como se póde sustentar que não haverá 
liberdade para discorrer sobre a materia em geral, ou 
para analysar mais particularmente qualquer de suas 
disposições? 

Ao que tenho dito, Sr. presidente, não sei que 
objecção se possa offerecer, quando vejo que as 
illustres commissões de legislação e de constituição, 
incumbidas do exame dos dous projectos, foram as 
primeiras a indicar o methodo da discussão nestes 
termos do seu parecer (lê): «Não opinam porém as 
commissões reunidas de constituição e legislação 
pela preferencia do projecto do actual Sr. ministro da 
justiça; e, comquanto não adoptem ellas tambem o 
de 1854, são de parecer que entrem  ambos em 
discussão, offerecendo S. Ex. na discussão como 
emenda o seu projecto, e outras quaesquer idéas com 
que o amplie ou modifique; e as commissões se 
reservam para na discussão offerecer tambem 

outras emendas a um e outro projecto.» 
(Ha diversas reclamações e apartes.) 
Peço ainda permissão para lêr o trecho final 

(lê): «Portanto, avista das observações que 
submettem á illustração do senado, são as 
commissões de parecer que entrem em discussão os 
dois projectos, considerando-se o do Sr. ministro da 
justiça como substitutivo, si S. Ex. assim o 

offerecer na discussão.» 

ALGUNS SRS. SENADORES: – Ha de se 
explicar a intenção da commissão. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Parece-me, 
senhores, que nenhuma explicação será capaz de 
destruir ou mudar a significação das palavras que 
acabo de ler. (Apoiados.) Dellas se vê com toda a 
evidencia que as illustres commissões foram as 
primeiras a propôr aquillo mesmo que nós queremos 
(apoiados), isto é, que passe em 1ª discussão o 
projecto de 1854, para que possa ser emendado na 
2ª. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: – E o 

o nobre ministro da justiça e os senadores que o 
acompanham nesta questão outra cousa não desejam 
sinão aquella mesma que propozeram as illustres 
commissões, não posso deixar de admirar que se 
pretenda descobrir no nosso procedimento o 
proposito de approvar sómente o projecto deste 
anno, rejeitando todas as disposições do de 1854. 

Para que se conheça que assim se não faz a 
justiça devida á sinceridade de nossas intenções, 
bastará observar que o nobre ministro, além de haver 
incluido em seu projecto muitas das idéas daquelle 
outro, tem declarado com a maior franqueza e 
lealdade que está disposto a acceitar quaesquer 
modificações ou emendas, cuja conveniencia seja 
demonstrada pela discussão (apoiados), que não 
exige dos seus amigos um voto de mera confiança, 
que não considera a adopção ou rejeição de qualquer 
artigo de seu projecto como uma questão de 
partido... 

O SR. MIRANDA: – Nesse pensamento estou 
eu, e nesse sentido hei de discutil-o com toda a 
liberdade. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Para que 
fallar em partidos aqui? Quer V. Ex. levantar essa 
bandeira? 

O SR. FERREIRA PENNA: – E esta! Pois nem 
para dizer que a questão é de partido poderei eu 
fallar em partido? 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não é 
questão de partido. Nós fazemos questão de partido? 

O SR. FERREIRA PENNA: – E eu disse 
porventura que o fazem? Pelo contrario, estou 
mostrando que a questão não interessa unicamente, a 
um ou outro ministerio, a um ou outro lado politico, 
mas á nação em geral (apoiados); que o nobre 
ministro da justiça em seu procedimento, muito 
franco e muito leal, outro interesse não manifesta 
sinão aquelle que deve ter todo o ministro em 
promover a adopção de leis que sejam 
verdadeiramente uteis á nação, que satisfaçam as 
necessidades reaes do paiz, e não sómente a 
quaesquer conveniencias do momento. (Apoiados.) 

Profundamente convencido de serem estas as 
intenções do honrado ministro da justiça, e estando 
resolvido a approvar não só as emendas que S. Ex. 
houver de offerecer, mas tambem quaesquer outras 
que porventura pareçam preferiveis... 

O SR. D. MANUEL: – Tambem eu, venham 
ellas donde vierem. 

O SR. FERREIRA PENNA: – ...não posso 



deste anno que destino deverá ter? 
O SR. FERREIRA PENNA: – Si a sua doutrina 

fôr approvada sob a fórma de emendas aos diversos 
artigos do de 1854, virá a ter o mesmo destino que 
tiveram as emendas feitas pelo senado ao codigo do 
commercio, á lei das terras e a outras que já citei, isto 
é, será remettido á camara dos deputados. Tudo isto 
parece-me clarissimo; mas, para que não reste a 
menor duvida sobre a improcedencia das reclamações 
que tenho ouvido, perguntarei ainda: si as illustres 
commissões entendiam que o projecto de 1854 devia 
ser abandonado, como propozeram que entrassem 
ambos em discussão? (Apoiados.) Si entendiam que 
elle não devia passar em 1ª discussão, como se 
comprometteram a offerecer-lhe emendas que só 
podem ser admittidas na 2ª? (Apoiados). 

Ficando assim demonstrado, Sr. presidente, 
que  

deixar de dar o meu voto para que o projecto de 
1854 passe á 2ª discussão. 

ALGUNS SRS. SENADORES: – Votos! votos! 
Dada por finda a 1ª discussão, consulta o Sr. 

presidente ao senado si passa a proposição para a 2ª 
discussão, e fica empatada a votação. 

O Sr. presidente declara esgotada a materia da 
ordem do dia, e dá para a da seguinte sessão: 

Primeira parte. – 1ª e 2ª discussão das 
proposições da camara dos deputados: 1ª, 
approvando a aposentação concedida ao juiz de 
direito Antonio de Araujo Ferreira Jocobina, e 
auctorisando o governo a melhoral-a; 2ª, concedendo 
seis loterias para a construcção das matrizes da 
freguezia de Nossa Senhora das Brotas do Joazeiro, e 
de Nossa Senhora da Ajuda do Bom Jardim, na 
provincia da Bahia; 3ª, approvando a aposentação 
concedida a Manuel Antonio Bastos Ratcliff, no logar 
do carcereiro da cadêa da 
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villa do Pillar, com o ordenado por inteiro, 4ª, auctorisando 
o governo para jubilar o Dr. Joaquim Francisco de Faria, 
professor vitalicio de theologia dogmatica do seminario 
episcopal de Olinda; 5ª, approvando as condições com que 
foi concedido o privilegio de lavrar minas de carvão de 
pedra, na provincia de S. Pedro, ao barão de Mauá e 
outros. 

3ª discussão da proposição da mesma camara, 
concedendo quatro loterias em beneficio das obras das 
matrizes de Nossa Senhora de Nazareth da Trisidella, na 
provincia do Maranhão.  

Segunda parte. – Continuação da 1ª discussão da 
proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça, empatada na votação. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 
 

SESSÃO DE 13 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario.– Expediente. – Rectificações. – Primeira 

parte da ordem do dia. – Aposentadoria. Votação. – 
Loterias. Votação. – Aposentadoria. Votação. – Jubilação. 
Votação. – Loterias. Votação. – Exploração de minas. 
Adiamento. – Segunda parte da ordem do dia. – Reforma 
judiciaria. Votação. Reclamações sobre a votação. 
Questão de ordem. Adiamento. 

 
A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre 

a sessão, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1º secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministro da marinha, participando que 

S. M. o Imperador houve por bem nomeal-o por decreto de 
10 deste mez para servir interinamente o cargo de ministro 
e secretario de estado dos negocios da guerra, durante o 
impedimento do respectivo ministro. – Fica o senado 
inteirado. 

Um officio do 1º secretario da camara dos Srs. 
deputados, remettendo a seguinte 

Vai a imprimir, não estando já impressa. 
O Sr. 2º secretario faz a leitura do decreto da 

assembléa geral que fixa a força naval para o anno 
financeiro de 1859 – 1860, e que vai subir á sancção 
imperial. 

Compareceram no decurso da sessão mais dez 
Srs. senadores. 

 
RECTIFICAÇÕES. 

 
O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): –

No fim da discussão havida no dia 7 sobre o requerimento 
apresentado pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro se me 
attribue o seguinte aparte: Cedo a palavra. 

Eu havia pedido a palavra para responder de novo 
ao nobre senador apresentante do requerimento e não 
desisti della; e tanto não desisti, que depois disse que tinha 
votado contra a retirada do requerimento, declaração que 
tambem vem publicada no fim da discussão. 

E’um facto que eu quero consignar, porque não 
quero apparecer cedendo a palavra e votando contra a 
retirada do requerimento; o que parece uma contradicção. 

Não costumo fazer rectificações, porém julgo esta 
indispensavel. Não se infira daqui que eu deixo passar 
quantos apartes me attribuem, que muitas vezes eu não 
digo, ou digo de differente maneira; porque rectifico este, 
não se segue que confirmo todos os outros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ tambem para 
uma rectificação a respeito de um aparte que vem no jornal 
da casa de 7 do corrente, como dado por mim, e que está 
inexacto; comquanto a inexactidão seja de pouca 
consequencia, todavia sempre é uma inexactidão. 

Fallava o nobre senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
Candido Borges, em resposta ao Sr. ministro da justiça, e 
repellindo a interpretação que o governo ou seus 
defensores tinham dado ás opiniões do nobre senador pelo 
facto de ter elle accesso á corôa, disse elle (lendo): 

«O SR. CANDIDO BORGES: – E conselheiro de 
estado. V. Ex., Sr. presidente, concebe bem as 
dificuldades da minha posição; V. Ex. concebe bem o 
cuidado que devo empregar em cada uma palavra minha, 
a circumspecção, a prudencia...» 

«O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso todos nós.»
«O SR. CANDIDO BORGES: – ...quando sou 



 
PROPOSIÇÃO. 

 
A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a pensão de 1:000$ réis, 

concedida por decreto de 10 de junho de 1858 a D. 
Thomasia Dolores de Allende Raposo, em remcompensa 
dos serviços prestados por seu fallecido marido o chefe de 
esquadra graduado José Joaquim Raposo.» 

«Art. 2º A agraciada começará a perceber 
similhante mercê da data do decreto que lh’a concedeu.» 

«Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados em 12 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2.º secretario. –» 

forçado a fazer entrar em uma questão em que não posso 
deixar de referir-me, ainda que muito levemente, a um alto 
poder, cujo nome não posso pronunciar sem me sentir 
repassado pelo mais profundo sentimento de respeito e 
veneração.» 

«O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso é de 
todos.» 

«O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Está 
agora em moda. 

«O SR. CANDIDO BORGES: – Poder a quem a 
constituição do Imperio com muita sabedoria e prudencia 
collocou  fóra de nossos debates.»  

«O SR. PRESIDENTE: – Esse poder o Sr. senador 
sabe que não póde ser trazido á discussão sinão para se 
lhe atribuir todo o bem. (Apoiados.)» 

«O SR. CANDIDO BORGES: – Certamente.» 
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(Cruzam-se diversos apartes do Sr. Silveira da 

Motta e outros senhores.) 
«O SR. PRESIDENTE: – Si esse Sr. senador 

estava fóra da ordem, o Sr. senador ou outro qualquer 
tinha tanto direito como eu de o chamar á ordem; isto é do 
regimento, e não o fez.» 

«O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu!? Por que 
razão não o chama agora?» 

Ora, Sr. presidente, da maneira por que estão 
seguidas estas idéas, se conhece que o meu aparte foi 
talvez o contrario do que está escripto. Eu não disse que 
S. Ex. devia chamar á ordem o honrado membro pelo Rio 
de Janeiro na occasião em que elle repellia uma má 
interpretação que se queria dar ás suas palavras, á sua 
opposição nesta casa. Como V. Ex. tinha memorado o 
preceito do regimento, que auctorisa qualquer senador a 
chamar á ordem a outro quando o julgue fóra della, eu 
como que admirei-me de que este dever, que era tambem 
meu, não fôsse exercido por V. Ex., mas não disse a V. Ex. 
para que não chamava á ordem ao Sr. Candido Borges, o 
que disse foi: «Porque V. Ex. não chamou á ordem o Sr. 
senador que primeiro chamou o negocio para este 
terreno?» 

Portanto, Sr. presidente, o aparte está inexacto; e, 
comquanto, como disse, julgue a inexactidão de pouca 
consequencia, todavia, como se tracta de materia muito 
melindrosa, achei que devia fazer esta rectificação para 
ser tomada pelos Srs. tachygraphos. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Foi tambem para 
uma rectificação muito simples que pedi a palavra; muito 
simples, disse eu, porque estou convencido que foi 
equivoco ou erro de impressão: mas, como a palavra acha-
se de modo que não exprime o meu pensamento, julgo do 
meu dever fazer esta rectificação. 

No meu discurso, publicado no Diario de hoje, vem 
o seguinte: «O Sr. Candido Borges....quando sou forçado a 
entrar em uma questão em que não posso deixar de rir-
me....etc.; quando o que eu disse foi o seguinte: 
«...questão em que não posso deixar de referir-me...» E’ 
certamente um erro de impressão, mas que eu não posso 
deixar passar, attenta a gravidade do objecto de que se 
tractava. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr. 
presidente, não quero fazer reclamações, porque 

camara, concedendo seis loterias em beneficio das 
matrizes das freguezias da Nossa Senhora das Brotas, do 
Joazeiro e Nossa Senhora da Ajuda de Bomjardim, na 
Bahia. 

 
APOSENTADORIA. 

 
Entra em 1ª discussão, é adoptada e passa sem 

debate para a 2ª e 3ª, a proposição da mesma camara 
approvando a aposentação concedida a Manuel Antonio 
Bastos Racticliff no logar de carcereiro da villa do Pillar, 
com o ordenado por inteiro. 

 
JUBILAÇÃO. 

 
Entra em 1ª discussão, é adoptada e passa sem 

debate para a 2ª e 3ª, a proposição da mesma camara 
auctorisando o governo a jubilar o Dr. Joaquim Francisco 
de Faria, professor vitalicio de theologia dogmatica do 
seminario episcopal de Olinda. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em 3ª discussão e é sem debate approvada, 

para subir á sancção imperial, a proposição da mesma 
camara concedendo duas loterias em beneficio das obras 
da matriz de Nossa Senhora de Nazareth da Trisidella, no 
Maranhão. 

 
EXPLORAÇÃO DE MINAS. 

 
Entra em 1ª discussão a proposição da mesma 

camara, approvando o privilegio para lavrar minas de 
carvão de pedra e explorar outras na provincia de S. Pedro 
ao barão de Mauá e outros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, esta 
proposição da camara dos Srs. deputados tem por fim 
fazer concessão de um privilegio para se lavrar minas de 
carvão de pedra na provincia do Rio Grande do sul. Creio 
que tem sido costume no senado, sempre que se tracta de 
dar auctorisação ao governo para conceder taes 
privilegios, mandar-se estes projectos á respectiva 
commissão de emprezas privilegiadas. 

Esta commissão, de nova especie no senado, foi 



reconheço a difficuldade de serem tomados os discursos 
sem que tenham alguma cousa que não fôsse bem 
percebida; o que quero declarar é que o meu discurso, 
publicado hontem, não foi revisto por mim; tal qual está 
com todos os seus erros, eu não o corrigi. Não posso me 
lembrar bem de todas as palavras de que me servi nessa 
occasião; mas declaro que nesse discurso está pouco 
mais ou menos o meu pensamento. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
APOSENTADORIA. 

 
Entra em primeira discussão, é adoptada e passa 

sem debate para a 2ª e 3ª discussão a proposição da 
camara dos deputados approvando a aposentadoria 
concedida ao juiz de direito Antonio de Araujo Ferreira 
Jacobina, e auctorisando o governo a melhoral-a. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em primeira discussão, é adoptada e passa 

sem debate para a 2ª e 3ª a proposição da mesma 

creada para conhecer das questões que dizem respeito ás 
differentes emprezas publicas subvencionadas ou 
privilegiadas pelo governo. 

Ora, Sr. presidente, eu creio que, sempre que o 
corpo legislativo tiver a conceder previlegios como este, 
que importa a limitação do direito de exploração a respeito 
de uma especie determinada, é indispensavel instituir-se 
algum exame a respeito da conveniencia que porventura 
haja nessa concessão, a respeito da exequibilidade da 
obra e das difficuldades que ella possa encontrar para ser 
levada a effeito. Portanto, a concessão de um privilegio, 
que importa a limitação do direito individual, é sempre 
objecto de estudo do corpo legislativo, e para isso foi que o 
senado creou a commissão de emprezas privilegiadas. 

Sendo pois este o pensamento do senado, quando 
creou esta commissão especial para taes materias, e 
tendo sido sempre costume no senado enviar-se estes 
projectos á esta commissão, creio não ser fóra de 
fundamento o eu pedir ao senado que mande examinar o 
projecto em questão pela commissão de emprezas 
privilegiadas. 

Accrescentarei, Sr. presidente, que tenho 
particularmente as melhores informações a respeito da 
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empreza. O senado sabe que na provincia do Rio Grande 
do Sul se tem começado a explorar minas de carvão, que 
eu creio que existem em mais de um ponto do Imperio; 
mas na provincia do Rio Grande é onde essa exploração 
tem-se adiantado mais, e, segundo me informam, esse 
carvão, ou esses betumes, que são as primeiras camadas 
de taes minas, já servem até certo ponto para os usos da 
industria daquella provincia. Consta-me mesmo que os 
vapores de navegação dos rios já fazem algum uso, sinão 
totalmente desse carvão, ao menos misturando-o com o 
carvão estrangeiro. 

Tenho além disso outras informações que me 
animam a dar o meu voto pela concessão do privilegio: a 
empreza está em boas mãos e é natural que os 
emprezarios a tenham estudado sufficientemente para 
pedirem ao corpo legislativo aquillo, e sómente aquillo que 
é necessario para que a empreza surta o desejado effeito. 

Digo, Sr. presidente, que creio que os emprezarios 
a terão sufficientemente estudado, porque, em minha 
opinião, um dos erros que se tem insinuado em nossa 
administração, e que desgraçadamente tem sido protegido 
pelo governo, é o de formarem-se emprezas suppondo-se 
estudadas todas as suas condições de realização, 
pedindo-se aos supremos poderes do Estado os meios 
que se julgam proporcionados para se levar a effeito taes 
emprezas, e entretanto todos esses estudos, todas essas 
exigencias aos supremos poderes do Estado têm sido 
verdadeira illusão; porque as mesmas emprezas que a 
principio se apresentam offerecendo uma perspectiva a 
mais lisongeira, depois não se contentam com os favores 
que lhes foram concedidos, e o primeiro favor serve só 
para argumento para se conceder segundo. 

Senhores, quando, em época mais distante, a 
marcha da nossa administração estiver mais assentada, 
quando nós sahirmos deste tirocinio de emprezas que tão 
dispendiosas têm sido ao Estado, e que se vão 
degenerando em socialismo, eu espero que, quando se 
quizer organisar qualquer empreza, ter-se-ha a precaução 
de apresental-a aos supremos poderes do Estado com 
estudos completos a respeito dos objectos que se 
quizerem emprehender; mas isso só acontecerá, como 
disse, depois que os nossos governos empregarem mais 
cautela no exame das emprezas que pedem o auxilio do 
governo. 

Tomei algum tempo ao senado unicamente porque 
ha certas emprezas de uma apparencia tão seductora, que 
fazer um requerimento de exame a seu respeito parece 
uma impertinencia, por isso não seria muito que se 
julgasse impertinente o pedido que ora faço, 
especialmente quando tem passado na casa para o 
governo o principio de que tudo quanto é requerimento de 
exame é impertinente. 

Requeiro, pois, Sr. presidente, que o projecto vá á 
commissão de emprezas privilegiadas para esta dar o seu 
parecer; creio que ella o fará promptamente, e assim 
poderei eu dar o meu voto com mais conhecimento de 
causa, o que não posso fazer hoje, posto que tenha muita 
inclinação a dar esse voto desde já. 

E' apoiado e approvado o seguinte requerimento: 
«Requeiro que vá o projecto á commissão de 

emprezas privilegiadas para dar o seu parecer. – Silveira 
da Motta.» 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a 1ª discussão da proposição da camara 

dos deputados sobre a administração da justiça; e, não 
havendo mais quem peça a palavra, dá-se por finda a 1ª 
discussão. O Sr. presidente propõe então ao senado si a 
proposição passa para a 2ª discussão, e tornou a ficar 
empatada a votação por 19 votos a favor e 19 contra. 

Tendo porém o Sr. D. Manuel pedido a ratificação 
da votação, e contados os votos novamente por uma e 
outra parte, declara o Sr. 4º secretario que ha 20 votos a 
favor e 19 contra. 

Cruzam-se differentes reclamações de ambos os 
lados. 

O SR. PRESIDENTE: – Avista da ratificação da 
votação, passou a proposição para a 2ª discussão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): – Sr. presidente, peço a V. Ex. que tenha a 
bondade de convidar o Sr. 1º secretario a ler os artigos do 
regimento que tractam da ratificação das votações; em 
segundo logar, que tracta das votações e dos membros da 
casa que se acham na casa ou fóra della. 

O SR. FERREIRA PENNA: – O regimento não 



Ora, Sr. presidente, tractando-se de uma empreza 
desta natureza, tendo o senado creado uma commissão de 
emprezas privilegiadas, sendo costume mandar-se 
examinar por essa commissão os projectos de concessão 
de privilegios, não sabendo nós até agora quaes são as 
idéas do governo a respeito desta concessão, não 
sabendo nós si o governo mandou verificar os estudos 
particulares feitos pela empreza (porque, por muita 
lealdade que incutam os emprezarios, o governo não póde 
abdicar o direito de exame e verificação das condições das 
emprezas); quando nós não sabemos ainda, pelo menos 
eu não sei, si o governo já verificou isso, e ao menos com 
minhas palavras talvez eu possa despertar a devoção de 
alguns Srs. ministros ou de alguns membros da casa, que 
tenham essas informações, para nos dizerem si o governo 
mandou verificar a exiquibilidade da empreza e as suas 
condições, eu entendo, Sr. presidente, que neste estado é 
muito regular que este negocio vá á commissão a que me 
tenho referido. 

tracta disso. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço 

perdão ao honrado membro. Daqui em diante hei de 
encher a minha carteira com o regimento da casa; como V. 
Ex. o traz constantemente na mão, hei de tambem trazel-o, 
para poder discutir com V. Ex. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Faz muito bem. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A 

verdade é que na 1ª votação houve 19 votos e na 2ª 20. 
O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE (4º secretario): – 

Eu contei. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Depois 

foram 20, com o Sr. Alencar que entrou no salão. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Elle declarou 

que votava a favor. 
O SR. D. MANUEL: – Isso é chicana. 
O SR. NABUCO: – O precedente é perigoso. 
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O SR. D. MANUEL: – O senado é quem póde 
declarar. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ (pela ordem): – 
Pedi a palavra unicamente para verificar bem o que é 
ratificação e o que é nova votação (apoiados); em minha 
opinião são duas cousas muito distinctas. Eu não me 
opponho nem desejo fazer consideração alguma a respeito 
do que V. Ex. acaba de decidir; mas desejo que fique bem 
estabelecido, bem averiguado o que se passou na 
occasião da 1ª votação e o que depois se seguiu. 

O facto passou-se deste modo. V. Ex. contou para 
a votação do senado com os membros que estavam 
presentes para votar-se o projecto da camara dos 
deputados de 1ª para a 2ª discussão. De todos os 
membros que estavam presentes nos seus logares, 19 
votaram para que o projecto passasse á 2ª discussão 
(apoiados.) V. Ex., como costuma, desejando proceder 
com todo o cuidado a respeito das votações, pediu aos 
Srs. secretarios que contassem bem os votos. Estes 
contaram e disseram que tinham votado para que o 
projecto passasse para a 2ª discussão 19 senadores 
(apoiados.) Então V. Ex., depois de verificada esta 
votação, viu que 19 eram os senadores que tinham votado 
para que o projecto da camara dos deputados passasse de 
1ª para 2ª discussão; V. Ex. ainda decidiu que se 
levantassem aquelles que tinham votado contra. 
Levantaram-se egualmente 19 senadores (apoiados). 
Então V. Ex. declarou, depois dos Srs. secretarios terem 
bem contado os votos, que a votação tinha ficado 
empatada, porque 19 tinham votado de um modo e 19 de 
outro (apoiados). Concluida a votação deste modo, o Sr. 
senador Alencar, que estava com effeito na casa, mas não 
se achava no seu assento; que não tinha votado da 
primeira vez que V. Ex. poz o projecto á votação 
(apoiados), occupou o seu logar; e então o nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte requereu a verificação da 
votação feita na casa, na qual não entrára o nobre senador 
pelo Ceará. 

ALGUNS SENHORES: – Depois de entrar o Sr. 
Alencar. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Ora, o que é 
verificação de votação? Segundo as idéas que tenho, tem 
por fim verificar; isto é, conhecer bem quaes os senadores 
ou qual o numero de senadores que votou de um modo, e 

O SR. PRESIDENTE: – Cumpre-me declarar ao 
nobre visconde que eu não encarei a questão do modo 
que suppõe. Para mim é incontestavel que a ratificação de 
qualquer votação não é uma nova votação (apoiados); é 
apenas a verificação do modo por que cada um já votou, e 
tanto assim o entendi, que para a ratificação empreguei as 
seguintes palavras: – Queiram levantar-se os senhores 
que votaram desta ou daquella maneira; e não – queiram 
levantar-se os senhores que são de parecer, etc. Agora, 
como o facto se passou, isto é, si o Sr. Alencar tomou 
parte na votação, ou só na ratificação, não o posso eu 
saber, pois o não vi. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A prova estava no 
testimunho dos Srs. secretarios; pois, si elle votasse, 
tinham havido 20 votos. 

O SR. PRESIDENTE: – E não podia haver engano 
na contagem, como tantas vezes acontece? 

O SR. DIAS DE CARVALHO (pela ordem): – 
Senhores, eu conheço que é grave a questão e perigoso o 
precedente (apoiados) de se ratificarem votações quando 
chegam differentes senadores que não estavam presentes 
ao primeiro desses actos. Mas é necessario que 
colloquemos a questão no seu verdadeiro ponto. 

Quando se tractou de fazer a votação estava o Sr. 
Alencar dentro da sala… 

ALGUNS SENHORES: – Apoiado. 
OUTROS SENHORES: – Tanto não estava, que 

não votou. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – E tanto estava 

dentro da sala, que, quando se convidaram os senadores 
que votaram contra o projecto a levantarem-se, o Sr. 
senador Alencar levantou-se, e como houvesse quem 
reclamasse contra o seu voto, o Sr. senador sentou-se. 
Não sei si nessa occasião foi que se contaram os 19 
votos… 

ALGUNS SENHORES: – Não, senhor. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas sei que o facto 

de se ter levantado o Sr. senador Alencar e ter-se sentado 
na occasião em que se verificava a primeira vez a votação, 
deu logar (reclamações) a que o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte pedisse a ratificação da votação. 

ALGUNS SRS. SENADORES: – Não votou; não foi 
contado o seu voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 



qual o que votou de outro. 
Mas o nobre senador pelo Ceará não tinha votado a 

favor do projecto; embora estivesse na casa, não estava 
no seu assento. Estando eu no meu assento, podia mesmo 
retirar-me da sala para não votar; foi justamente o que 
aconteceu ao nobre senador pelo Ceará; não estava no 
seu logar, não votou, e portanto a verificação póde ser 
entendida de modo que os senadores que não votaram, 
mas que vieram depois da votação, tornem a votar. 

Ora, pergunto eu a V. Ex., si quando se fez esta 
verificação, decidida assim por V. Ex., tivesse entrado, por 
exemplo, o Sr. barão de Antonina, e dissesse: «Eu quero 
votar contra ou a favor do projecto,» (apoiados) e embora 
se reclamasse a verificação da votação, V. Ex. deveria 
mandar verificar? Eu entendo que não. O meu fim não é de 
certo fazer a menor observação ao procedimento de V. 
Ex.; é deixar bem estabelecido o que se passou. 
(Apoiados.) Pela minha parte declaro que não entendo que 
a verificação de votação deve ser entendida nos termos 
em que acaba de o ser. 

O SR. D. MANUEL: – Muito bem! 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eu não pretendo 

mais do que restabelecer o facto. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' uma alicantina. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não é alicantina; 

não tenho necessidade nenhuma de empregar alicantinas, 
nem tenho interesse algum em que passe ou não o 
projecto; fallo, porque estou no meu direito de o fazer; 
ratifico um facto de que fui testimunha, e que ninguem me 
póde contestar. 

O SR. MIRANDA: – Os que attestam em sentido 
opposto, tambem não faltam á verdade. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não disse, nem sou 
capaz de dizer que alguem falte á verdade; contestamos. 

Mas, pergunto ao Sr. 4º secretario: Não se recorda 
de que, quando procedia á verificação daquelles Srs. 
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senadores que tinham sido contrarios ao adiamento, o Sr. 
Alencar estava de pé? 

ALGUNS SENHORES: – Na ratificação. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não, senhor. O Sr. 

presidente pôz a votos a questão; contaram-se os votos. 
Como a votação não parecesse clara, exigiu-se que os 
Srs. senadores que tinham votado contra se levantassem. 
Quando se tractou de contar os votos daquelles Srs. 
senadores que tinham votado contra, recordo-me 
perfeitamente de que o Sr. Alencar, que estava na casa, 
levantou-se, e havendo quem reclamasse, não vi quem, a 
respeito do seu voto, sentou-se. Esta confusão de votos 
produziu a duvida a respeito da primeira contagem, e 
então o nobre senador pelo Rio Grande do Norte exigiu 
que se ratificasse a votação, isto é, que se confirmasse o 
facto a respeito do qual havia duvida. 

Ora, si o nobre senador estava na casa quando se 
consultava quaes foram aquelles que da primeira vez 
negaram o seu voto ao adiamento, si elle estava presente, 
como se póde contestar a esse Sr. senador o direito de 
votar? 

Agora accrescento mais, nesta parte discordo dos 
nobres senadores que têm fallado antes de mim; não 
reconheço direito para se excluir a um senador que se 
levanta nesta casa, que está em pé proximo da sala o 
direito de votar. O regimento, quando dá até a liberdade ao 
senador que não está presente de negar o seu voto, é 
porque quer que elle vote com pleno conhecimento de 
causa; eu, por exemplo, que não assisto a uma discussão, 
posso dizer, não estou preparado ainda, não estou 
habilitado para votar por ella; porque o acto da votação 
manda que me louve nesse conhecimento, e si tiver um 
interesse immediato a physico quando se der a votação, 
não posso faltar a ella. 

Quantas vezes nesta casa se tem procedido á 
votação, mas, porque não ha numero, se espera que 
cheguem os que estão dentro da casa, e entrem no salão, 
e votem sobre a questão? Sobre isto não se questiona. 
Agora, porque o nobre senador que não estava sentado na 
sua cadeira, mas estava no salão, entra e quer dar o seu 
voto, quer-se sustentar que elle não tinha o direito de 
votar? Não me posso accommodar com esta maneira de 
pensar. Eu supponho que os nobres senadores, dentro do 
salão, em pé ou sentados, quando entrarem para dentro 

fallar por estar velho, não devo por isso mudar de opinião. 
Ainda mais; votei hontem nesta questão a favor, 

porque não havia de votar hoje? 
A minha intenção era votar da mesma maneira por 

que votei hontem; estava ouvindo a discussão, sahi por um 
momento, e entrei na sala, quando se procedia á votação; 
vim votar. 

O SR. MIRANDA: – O facto é que não votou, teve 
intenção de votar. 

O SR. ALENCAR: – Pela constituição ninguem me 
ha de tirar o direito de votar, quando estiver na casa. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu desejo, Sr. 
presidente, dar uma satisfação ao nobre senador. 

No discurso que fiz, disse que, para se ter o direito 
de votar, não bastava estar dentro da casa; todos temos o 
direito de votar; mas, para exercer esse direito, é preciso 
que estejamos nos nossos assentos, na occasião em que 
V. Ex. propõe um objecto á votação. Ora, eu quando me 
exprimi assim, disse que alguns nobres senadores, ou por 
não quererem votar, em algumas occasiões se retiravam 
dos seus logares, sendo isto por motivos honestos, ou 
muitas vezes, não chegando ao seu assento para votarem, 
na occasião em que o objecto se punha á votação, 
deixavam de exercer esse direito de votar: não tive a 
menor intenção de offender ao nobre senador pelo Ceará 
nem a nenhum dos nobres senadores que têm assento 
nesta casa. Declaro que algumas vezes tenho deixado de 
votar por motivos eguaes áquelles que prohibiram o nobre 
senador de votar hoje neste projecto. 

O SR. ALENCAR: – Não sei quaes esses motivos. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Pela declaração 

que acaba de fazer o nobre senador, confirma-se o que 
acabei de dizer. O nobre senador acaba de confessar a 
verdade do que se passou. O nobre senador estava na 
casa, já eu tinha dito, tinha tido a satisfação de conversar 
com elle, mas o nobre senador não estava no seu assento 
quanto V. Ex. poz o projecto á votação. 

O SR. MIRANDA: – Tanto que só haviam 19 votos. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Ora, si se 

tractasse de uma segunda votação, o nobre senador teria 
sem duvida alguma votado; mas não, tractava-se da 
ratificação da votação que se tinha feito. (Apoiados.) O que 
é ratificar uma votação! E' vêr os que votaram quando o 
objecto se pôz á votação, e segundo diz o nobre senador, 



delle têm o direito de prestar o seu voto sobre qualquer 
materia. Creio pois que a votação está legalmente feita, e 
que V. Ex. procedeu na conformidade do regimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A primeira votação 
está feita. 

O SR. ALENCAR: – Pouco tenho a dizer, Sr. 
presidente, avista do que acaba de expôr o nobre senador: 
mas quero sempre explicar a minha opinião. 

Eu achava-me no salão, quando chamaram-me 
para receber uma carta, e voltei na occasião em que se 
iam sentando os Srs. senadores que votaram a favor. 
Quem me póde tirar o direito de votar, quando eu me 
achava na casa? 

Agora, quanto á allusão que acaba de fazer o nobre 
senador de que tambem gosta de abandonar a cadeira 
para não votar, declaro que com 36 annos de practica 
parlamentar, tenho tido sempre a franqueza e lealdade de 
votar conforme entendo, sem nunca deixar a minha 
cadeira para não votar; dou sempre o meu voto como 
entendo; e, si não posso 

elle nessa occasião não votou. (Apoiados.) 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle reconhece 

isso. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Logo, o voto do 

nobre senador pelo Ceará não podia ser contado na 
ratificação da votação. (Apoiados.) Porconseguinte o 
projecto, segundo a intelligencia mesmo que V. Ex. dá e 
deve dar ao regimento, ficou empatado; de direito, 
conforme o nosso regimento, ficou empatada outra vez a 
votação. Emfim, o senado decidirá, si quizer; mas o facto é 
este; está bem verificado que a votação do projecto ficou 
segunda vez empatada, pelo que nós todos presenciámos, 
e pela declaração que acaba de fazer o proprio nobre 
senador pelo Ceará. Não foi uma nova votação, foi 
ratificação da votação, e na ratificação de uma votação 
conta-se quaes os senadores que votaram da primeira 
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vez pró ou contra; quaes os senadores que por outra parte 
votaram tambem a favor ou contra o projecto, e o nobre 
senador não votou da primeira vez. (Apoiados.) O seu 
voto, pois, não póde ser contado na ratificação. Esta é que 
me parece ser a verdade. 

O SR. PRESIDENTE: – Quando procedi á 
ratificação da votação, declararam os Srs. secretarios que 
tinham havido 20 votos a favor e 19 contra; e, avista da 
declaração que fizeram, foi que eu annunciei que a 
proposição da camara dos deputados tinha passado para a 
2ª discussão. Si porém alguns dos senhores, cujos votos 
se contaram na ratificação, deixou de tomar parte na 
primeira votação, é o que não posso affirmar, nem negar; o 
senado que o decida, si quizer; eu por certo o não farei. Do 
que não tenho a menor duvida é que quem não teve parte 
na votação, não a póde ter na ratificação. 

O SR. D. MANUEL: – Vamos á ordem do dia. 
O SR. MIRANDA: – A votação ainda não está 

perfeita; estava impugnada por 19 senadores. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

quando se procedeu á votação, V. Ex. mandou contar pelo 
Sr. 4º secretario os votos, e não só o Sr. 4º secretario, 
como todos os outros senhores annunciaram que 19 
senadores votaram para que o projecto passasse da 1ª 
para a 2ª discussão. Si acaso o Sr. senador Alencar 
estivesse presente, elles não teriam contado 19, e sim 20. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas o caso é que 
constantemente apparecem enganos, quando se contam 
os votos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. Alencar não 
estava na casa. 

O SR. ALENCAR: – Estava. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não estava no 

seu assento; quando se annunciou que 19 senadores 
votaram para que o projecto passasse á 2ª discussão, o 
nobre senador não estava no seu assento. Então, Sr. 
presidente, o que fez V. Ex.? Disse «Os Srs. que votaram 
contra, queiram levantar-se;» levantaram-se outros 19, e 
porconsequencia a votação ficou empatada. Nessa 
occasião o Sr. Alencar entrou e o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte, vendo que 19 com um faziam 20, 
requereu ratificação da votação; de facto fez-se a 
ratificação, e então contaram-se 20 votos. Porém o nobre 
senador o Sr. Alencar não estava presente, pois que elle 

resolverá a questão, e é a applicação do regimento ao 
facto. V. Ex. consulte o senado sobre o ponto seguinte: O 
Sr. senador Alencar votou a 1ª vez? Si o senado decidir 
que sim, bem; mas si decidir que não, V. Ex. consulte o 
senado si nas ratificações votam aquelles que não estão 
presentes na votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Não tenho a menor duvida 
de que, si o Sr. senador pelo Ceará não tomou parte na 
votação, não a deve ter na ratificação. O que não sei é si 
com effeito votou ou não da primeira vez. 

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. pergunte ao 
Sr. Alencar si votou a primeira vez. 

O SR. MIRANDA: – Elle já disse que não votou. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Emfim o governo 

tem tanto empenho nisto… 
O SR. D. MANUEL: – Empenho tem o senhor para 

outra cousa, e é que não se faça nada. Sr. presidente, V. 
Ex. decida como entender em sua sabedoria. 

O SR. PRESIDENTE (para o Sr. Alencar): – O Sr. 
senador votou da primeira vez, quando eu consultei o 
senado si a proposição da camara dos deputados passava 
para a 2ª discussão? 

O SR. ALENCAR: – Eu tinha sahido para ir alli fóra 
receber uma carta; mas, logo que vi levantarem-se, voltei 
para dentro. 

O SR. MIRANDA: – Então confessa que não votou? 
O SR. PRESIDENTE: – Mas votou ou não votou? 

Eu não o comprehendo bem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle disse que, 

quando lá de fóra viu levantarem-se, voltou para dentro. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE: – Mas podia chegar ainda a 
tempo de votar. (Apoiados.) Seja porém como fôr, eu não 
quero saber onde estava o Sr. senador; desejo que me 
diga simplesmente si votou, ou não votou. 

O SR. ALENCAR: – Eu já disse o que succedeu. 
Agora peço a V. Ex. que conte as pessoas que votaram a 
primeira vez a vêr si não acha 20. 

O SR. MIRANDA: – 19. 
O Sr. Dantas pede ao Sr. presidente que decida a 

questão, e deixe que quem se achar aggravado com a 
decisão recorra della. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do 
Concelho): – Estas questões, Sr. presidente, não 



proprio declarou que havia-se retirado, o que prova que a 
primeira votação se fez com 19 contra 19. 

Portanto, Sr. presidente, eu entendo que o que 
deve prevalecer é a primeira declaração que V. Ex. fez ao 
senado, de que a votação estava empatada. (Apoiados.) 

(Cruzam-se numerosos apartes de todos os lados.) 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem, senhores! Para que 

tanto exaltamento! 
Desde que se pediu a ratificação da votação, ao 

que eu não podia deixar de annuir, e á ella se procedeu, 
não póde mais prevalecer aquella declaração, por não 
estar nada decidido; e, si o senado entende que houve 
quem tomasse parte na ratificação sem o dever fazer, é 
preciso que por uma votação assim o resolva. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 

pedi a palavra para propôr uma solução que me parece 

apparecem sinão quando os votos se aproximam muito 
uns aos outros; e quantas vezes não tem acontecido 
contarem-se os votos, dar-se por empatada a votação, e 
nesse momento apparecer um membro do senado que 
está na casa, mas fóra do salão no acto da votação, e 
dizer-se «ahi vem o Sr. fulano» e torna-se a votar de novo? 
Quantas vezes tambem não temos alguns votado a 
primeira vez de um modo, e na verificação de outro, com 
mais conhecimento de causa? Pois agora é que se estão 
levantando estas duvidas?!… 

O SR. PRESIDENTE: – Torno a repetir que não 
resolvo por mim a questão de facto, isto é, si o Sr. senador 
pelo Ceará votou ou não da primeira vez. Isto compete ao 
senado; e, si não houver decisão em contrario, o que se 
segue, avista da contagem dos votos na ratificação e da 
declaração que já fiz, é que 
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a proposição da camara dos deputados passou para a 
segunda discussão. 

Não havendo mais quem peça a palavra sobre a 
questão de ordem, declara o Sr. presidente que está em 
discussão o art. 1º da proposição da camara dos 
deputados e seus treze paragraphos. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça, 
depois de mandar á mesa uma emenda): – Sr. presidente, 
a emenda que mandei á mesa é ipsis verbis o meu 
projecto, com a differença de ser accommodada á doutrina 
do art. 1º e seus paragraphos do projecto de 1854; não ha 
alteração nenhuma. 

O projecto de 1854 começa estabelecendo 
providencias a respeito do jury, diz o seguinte (lê). 

Eu passo para o art. 1º, como emenda, o que a 
respeito dos jurados está no projecto que offereci. O 
projecto de 1854 passa para os juizes municipaes a 
formação da culpa; eu incluo nessa disposição do projecto 
esta emenda. Em uma palavra aqui não ha alteração 
nenhuma do projecto que eu já offereci; o que faço é 
accommodal-o á doutrina do projecto de 1854. E’ esta a 
explicação que eu posso dar a V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): – Sr. presidente, eu creio que antes de serem 
apoiadas algumas das emendas propostas pelo nobre 
ministro da justiça, deve-se determinar a fórma da 
discussão que se vai encetar. 

O projecto que se discute tem um artigo e 13 
paragraphos; cada um destes paragraphos envolve uma 
reforma, amplificação ou modificação, ou o quer que seja, 
do nosso codigo criminal, e é de summa utilidade e 
importancia, e não é possivel mesmo, tendo sido 
reformado o regimento para que não sejam mais feitas em 
commissões geraes as 2as discussões dos projectos, que 
tomemos em consideração os 13 paragraphos do art. 1º E’ 
indispensavel portanto que se determine que a discussão 
ha de ser feita paragrapho por paragrapho. (Dirigindo-se 
ao Sr. ministro da justiça). Não se amofine V. Ex... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não disse 
nada! 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ouvi V. 
Ex. dizer – não! 

O senado, senhores, é mui pacifico; não quer de 
fórma alguma, nem jámais quiz fazer discussões 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas eu 
não podia saber si o nobre ministro da justiça se dirigiu a 
outro que não eu. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Pois devêra 
saber, porque elle fallou muito baixo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não é 
exacto. 

Senhores, as formulas que se estão adoptando no 
senado são... incomprehensiveis; aquella mansidão que 
reinava no parlamento está desapparecendo. Ouve-se 
dizer a um orador: «E’ falso, não é exacto, devêra saber;» 
e outras expressões que significam uma verdadeira 
reprehensão! 

(O Sr. Ministro da Fazenda dá um aparte.) 
Essa mansidão que eu uso hoje, tenho usado 

sempre na tribuna; a voz mais baixa ou mais alta não 
altera de fórma nenhuma a significação dos termos. Não 
imitamos aquellas discussões do parlamento inglez, em 
que ainda ha pouco eu li que lord Palmerston, para 
interromper o discurso de um orador que votava contra 
elle, disse: «Peço licença ao honrado membro para o 
interromper, e o interrompo para unicamente rectificar 
aquillo que o honrado membro diz a meu respeito.» E fez a 
rectificação. 

Estas são as fórmas que devemos adoptar. Quando 
não, senhores, o senado que é vitalicio, quero dizer, 
quando todos havemos de viver juntos até morrer, tornar-
se-ha uma arena (aqui dirige o orador algumas palavras 
em voz baixa ao Sr. ministro da justiça.) 

Voltando, Sr. presidente, ao que eu dizia, e pedindo 
a V. Ex. que dispense comigo alguma benignidade, alguma 
benevolencia, não creia que desejo embaraçar o projecto, 
nem obrar, ou opinar de fórma que não seja constitucional 
e parlamentar. O primeiro termo de que usei, foi embaraçar 
o projecto; embaraçar a passagem de um projecto é um 
meio constitucional: quando eu estiver convencido que de 
certos projectos hão de resultar gravissimos 
inconvenientes ao paiz, quando essa convicção fôr 
profunda, filha da minha consciencia, procurarei que se 
não vote nelles: crendo que meus nobres collegas estão 
illudidos, que a sua religião está illaqueada, em uma 
palavra, que as circumstancias do paiz parece que 
arrastram o senado ou os meus collegas desta e daquella 
fórma, estou plenamente no meu direito para embaraçar 



precipitadas, e muito principalmente quando se tracta de 
um projecto de tal gravidade, como é o inculcado projecto 
de reforma judiciaria. Tenha paciencia o nobre ministro; 
somos velhos e vamos andando piano-piano. Eu peço 
desculpa a V. Ex. de ter dado tamanho vulto ao seu aparte.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não dei aparte 
nenhum; V. Ex. é quem o diz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ora, eu 
não estou faltando á verdade; disse que V. Ex. disse – não 
– e creio que V. Ex. o disse. (O Sr. ministro da justiça dirige 
em voz baixa algumas palavras ao orador.) 

V. Ex. disse então – não – e isso não é um aparte? 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ora 

vamos agora definir o que são apartes. Eu entendo por 
aparte tudo... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Que é dirigido 
ao orador; mas nem tudo que se diz a um amigo que está 
junto de nós. 

nesse caso a passagem do projecto, ou para embaraçar a 
votação; é meio parlamentar; mas não quero mesmo usar 
deste meio nesta occasião, quero que appareça em toda a 
luz a sabedoria, a prudencia e solicitude com que o Sr. 
ministro da justiça estudou a materia, e veiu ao parlamento 
apresentar o producto das suas fadigas; quero que o 
senado, si o objecto fôr util, consinta que seja lei do paiz. 

Entre as emendas do Sr. ministro da justiça, com 
algumas, Sr. presidente, eu já disse que concordava, tão 
de boa fé eu entro nesta discussão; mas é necessario, Sr. 
presidente, que se não precipite a discussão de fórma 
alguma. 

Senhores, eu disse que o art. 1º comprehendia 13 
paragraphos, e que cada um delles era importante. O 
nobre ministro tem por fim substituir este projecto pelo seu, 
e o ha de fazer, offerecendo emendas a todos os artigos e 
a todos os paragraphos; V. Ex. acabou de ouvir o que o Sr. 
ministro da justiça disse, isto é, que a primeira emenda é 
para tal paragrapho, 
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outra é para um outro, etc.; tudo isto, por conseguinte, ha 
de causar confusão na maneira de tomar-se o projecto em 
consideração, e muito mais na fórma por que havemos de 
votal-o; para que as votações não se façam, como ha 
pouco foi feita uma, com a confusão que teve logar; para 
que não passem projectos e disposições legislativas 
desmoralisadas pelo modo por que foram votadas. 
(Apoiados.) E’ isto util? E onde? no seio da paz e da 
prudência, que é o senado. 

Para que portanto, Sr. presidente, de maneira 
alguma nós sejamos interrompidos na discussão ou na 
votação, é que é necessario que V. Ex. determine ou 
consulte o senado si acaso quer que cada um destes 
paragraphos seja objecto de uma discussão, para que 
então o Sr. ministro da justiça vá seguindo as doutrinas de 
cada paragrapho e á ellas offereça as emendas que 
pretende offerecer. Si acaso não tivesse tido logar a 
passagem deste projecto de 1854, e o Sr. ministro 
offerecesse á consideração do senado as suas emendas 
ou o seu projecto, nenhuma destas duvidas existia, porque 
o Sr. ministro já tomou em consideração o que convinha 
fazer relativamente á distribuição dessa materia; nós a 
tomariamos em consideração, pelo maneira por que o Sr. 
ministro a tinha collocado, e íamos discutindo e juntamente 
votando. Mas, a posição em que nos achamos é muito 
diversa. 

Para V. Ex. ver a difficuldade ou o senado reflectir 
sobre a necessidade daquillo que proponho, peço licença 
para lêr os paragraphos do art. 1º Diz o art. 1º: (lê). 

Veja V. Ex., a 1ª disposição é importante, a 2ª é 
importantissima; é uma auctorisação que se póde dar ao 
governo para determinar cousas que devem ser 
determinadas pelo poder legislativo; salvo si acaso o 
senado não quizer desde já demittir de si o direito de 
estatuir o que convém a uma instituição tão importante, tão 
connexa com a instituições juradas. «§ 1º O jury julgará os 
crimes, etc.» (Lê). 

O SR. MIRANDA: – Veja só o que por ahi vai. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ um 

novo codigo criminal, ou um novo codigo de instrucção 
criminal; é extraordinario; é preciso ser discutido. V. Ex. vê 
que eu não estou tractando nesta occasião de avaliar 
nenhum dos artigos ou de suas doutrinas; estou 
convencido da vastidão da luzes do nobre senador pela 

não é tão liberal, digno eu, pelo menos creio que nunca se 
declarou genuino órgão do partido liberal; e apenas dizia 
muito modestamente que pertencia ao partido do 
progresso reflectido. 

O SR. NABUCO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então 

esse progresso reflectido deixava o Sr. ex-ministro para 
ser definido por quem quizesse; porque tambem creio que 
não entrou nessa definição, deixou isso aos outros. 

Ora, eu estou convencido que o Sr. ex-ministro 
havia de defender as suas doutrinas; mas hoje já não é 
mais ministro, as cousas mudaram, e o partido tem no 
ministerio o genuino órgão do partido liberal. Portanto, é 
possivel que as doutrinas sejam outras, modificadas de 
diversa maneira. Eu o que admiro é que o Sr. ministro da 
justiça tão pouco se auxiliasse com essas doutrinas. 

O SR. MIRANDA: – Não faz concessão nenhuma 
aos principios liberaes. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 
aparte do nobre senador por Matto-Grosso me faz crer 
que, na realidade, as pastas estão inteiramente collocadas 
nos orgãos genuinos dos partidos, sem que se façam 
concessões mutuas entre umas e outras. 

Tenho pois, Sr. presidente, creio, já demonstrado 
perante o senado e a V. Ex. que o § 1º envolve muita 
doutrina, e por conseguinte é indispensavel que seja elle 
discutido só por si. 

Vejamos o § 2º, diz: «Os crimes afiançáveis, etc., 
(lê.) 

Ora, é isto de doutrina ou não é? E’ isto importante 
ou não? Note-se, Sr. presidente, que a doutrina 
estabelecida neste paragrapho vai alterar em grande parte 
quasi todo o nosso processo criminal. Esta doutrina ha de 
ser discutida conjunctamente com a do § 1º? Que ligação 
ha entre uma e outra, senhores? Portanto é mais uma 
prova que dou ao senado, de que na realidade estes 
paragraphos não devem ser discutidos conjunctamente. 

Passemos ao 3º Ahi existe a prova mais decidida 
daquillo que offereço á consideração do senado (lê:) Os 
crimes policiais, note bem V. Ex., as infracções das 
posturas municipaes, etc. 

Aqui temos outro codigo do processo (lê:) Essas 
competencias estabelecidas nos §§ antecedentes, etc. 

Aqui temos nós porconseguinte disposições do 



Bahia, meu digno collega; estou convencido que, si acaso 
elle ainda hoje estivesse no ministerio, havia de defender e 
sustentar o seu projecto com aquella illustração que todos 
lhe reconhecemos. Mas as cousas mudaram, as 
circumstancias são outras, os principios politicos são 
diversos. 

Senhores, no ministerio ha o Genuino órgão do 
partido liberal, e este Genuino orgão do partido liberal não 
trará para as instituições judiciarias criminais, para o 
processo criminal alguma cousa desse principio puritano, 
que o torna o Genuino orgão do partido liberal? 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não 

devemos nós contar com o descobrir o dedo do systema, 
da doutrina que faz a base desse principio, do dogma 
professado pelo digno orgão do partido liberal? E então 
como é que estas instituições, que estas reformas não hão 
de participar alguma cousa desse principio? Já não é mais 
portanto o projecto proposto pelo digno Sr. ex-ministro da 
justiça que 

codigo criminal, e tudo isto está debaixo do art. 1º; é 
possivel que sejam tractados tão confusamente objectos 
de tal importancia, Sr. presidente? 

Eu, Sr. presidente, quando este projecto veiu da 
camara dos deputados para o senado, tomei 
immediatamente o empenho comigo mesmo de offerecer-
lhe as considerações que estou actualmente offerecendo, 
isto é, de pedir que a discussão deste art. 1º não fôsse de 
fórma alguma feita conjunctamente; que fôsse paragrapho 
por paragrapho. 

Eu estou convencido que no nobre ex-ministro da 
justiça, auctor do projecto, não entrou a idéa de facilitar, de 
precipitar a sua votação; não: talvez na concepção do seu 
projecto as idéas se achassem tão ligadas que elle as 
considerou susceptiveis de formarem paragraphos de um 
só artigo. Mas eu sei perfeitamente as difficuldades que 
deve encontrar o senado ou uma camara qualquer, quando 
discute 
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projectos desta natureza assim conjunctamente. Não é 
porque deseje nesta occasião que a discussão se 
prolongue, que offereço estas considerações ao senado, e 
estou convencido que muitos dos nobres senadores 
pensam como eu. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, quando fallou 
a primeira vez pela ordem em uma das sessões passadas, 
preveniu o senado das difficuldades que necessariamente 
appareceriam si acaso não se adoptasse algum meio para 
discutir este projecto; pediu esclarecimento, creio que V. 
Ex. ou ao Sr. ministro da justiça; eu não faço mais do que 
ser orgão do nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

Desejaria pois, Sr. presidente, que V. Ex. tivesse a 
bondade de, tomando em consideração este objecto, antes 
de propôr ao apoiamento as emendas offerecidas pelo Sr. 
ministro da justiça, consultar o senado sobre aquillo que eu 
acabei de expôr, dando logar a uma discussão preliminar 
sobre este objecto. Si acaso porém não houver quem 
queira nella entrar, V. Ex. consulte o senado para vêr si 
quer discutir ou votar promiscuamente debaixo do art. 1º 
todos os seus paragraphos, ou si quer discutir 
separadamente. Eis, Sr. presidente, o que me parece 
conveniente para regular a discussão. 

Eu podia nesta occasião ainda demorar-me mais, 
fazendo do vêr os outros paragraphos; mas limitei-me 
sómente a tres, porque não desejo demorar esta 
discussão; desejo ouvir o Sr. ministro da justiça, desejo 
que, no caso do senado entender que esta discussão 
prosiga, que o projecto passe, faça-o quanto antes. Mas 
não posso terminar o meu discurso sem uma reflexão em 
apoio daquillo que proponho. 

Senhores, si todas as discussões devem ser feitas 
minuciosamente no senado sem precipitação alguma, esta 
é indispensavel que o seja muito mais, porque, note V. Ex., 
as doutrinas do Sr. ministro da justiça, incluidas nas 
emendas que elle tem de offerecer ao senado, hão de 
passar nesta casa sómente com duas discussões, e não 
com tres, como manda o regimento, hão de ir para a 
camara dos deputados, e lá hão de ter sómente uma 
discussão; note bem o senado, a camara dos deputados 
fica inhibida de offerecer emendas ás doutrinas do Sr. 
ministro da justiça. Si isto é ou não regular, senhores, eu 
não quero investigar; quero só dizer ao nobre senador por 
Minas que hontem tão larga e lucidamente expoz ao 

no senado sem uma discussão minuciosa; já que a camara 
dos deputados não póde discutir, não póde emendar, 
emendemos e discutamos nós. Esta razão, eu creio, Sr. 
presidente, que deve fazer peso na consciencia dos 
nobres senadores para convirem em que cada um destes 
paragraphos seja discutido singularmente. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY (pela ordem): – 
Pedi a palavra pela ordem para fazer algumas reflexões 
sobre o methodo da discussão. Pelo que vejo, já vamos 
começando a emmaranhar-nos na meada que devia 
resultar necessariamente da votação que não teve logar 
(apoiados.) 

Sr. presidente, eu creio que o que está em 
discussão é o projecto de 1854. 

O SR. PRESIDENTE: – E’ o que está em 
discussão; art. 1º e seus paragraphos. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Creio que tem 
de entrar em discussão paragrapho por paragrapho. O Sr. 
ministro da justiça propôz uma emenda a todo esse 
projecto. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Mas então 

quaes são os artigos correspondentes? V. Ex. ha de 
permittir-me que lance uma rapida vista de olhos sobre 
todo o projecto de 1854, porque isto póde servir para 
encaminhar a discussão. 

Primeiramente eu observarei que o projecto de 
1854 é um projecto completamente mutilado; quem 
confrontar o projecto de 1854 com o projecto 
originariamente apresentado pelo seu illustre auctor, verá 
que foi completamente mutilado, que delle 
desappareceram certas partes que podiam tornar 
admissivel outras. O illustre auctor desse projecto tinha 
creado um ministerio publico, creava auctoridades 
administrativas pelas quaes repartia varias attribuições que 
foram conservadas depois ao poder judiciario; essas 
partes todas desappareceram de modo que o projecto 
ficou completamente manco e imperfeito. Isso explica 
perfeitamente a razão por que o nobre senador o rejeita. 
Ora, examinemos os artigos por alto. Eu não pretendo 
discutir, está em discussão o art. 1º que tem 13 
paragraphos. Diz elle (lê): Haverá conselho de jurados, etc.

Ora, o capitulo 5º do projecto do nobre ministro da 
justiça tracta dos jurados, mas não tracta dos concelhos, 



senado a conveniencia de se alterar todas estas formulas, 
de se precipitar esta discussão... 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...de se 

tirar á camara dos deputados tres discussões sobre um 
projecto de tal importancia... 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –...tirar-

lhe mesmo o direito de emendar as doutrinas, forçar a 
camara dos deputados a approvar ou rejeitar, e nada mais; 
eu deixo tudo isso, portanto. A demonstração dessa 
irregularidade deixo absolutamente á lucidez com que o 
honrado membro por Minas costuma entrar em taes 
objectos; quero ir antes seguindo os passos do nobre 
senador, do que tomar um empenho difficil. Da fórma por 
que são atropelladas as questões, pelo modo por que o Sr. 
ministro da justiça tem pretendido, tem feito os esforços os 
mais extraordinarios para conseguir que se faça a 
discussão do seu projecto, cresce a necessidade de não 
ser elle adoptado 

estabelece disposições diversas, estabelece varias 
doutrinas mais minuciosas, mais especiaes; não se refere 
ao logar onde deve-se reunir o jury. Poder-se-ha dizer que 
isto é emenda do projecto de 1854? Vamos ao § 1º (lê) «O 
jury julgará os crimes inafiançaveis, etc.» 

Perguntarei ao nobre ministro da justiça si adopta 
estas idéas? Não, não as adopta, porque o seu projecto 
está organisado em sentido absolutamente contrario: logo, 
para que carregamos para a segunda discussão uma 
materia já rejeitada pelo Sr. ministro? 

Ainda mais o § 2º diz (lê.) «Os crimes afiançaveis 
serão julgados definitivamente pelos juizes de direito, com 
appellação para a relação.» 

Tambem o nobre ministro não o adoptou; e note-se 
que, uma vez que a administração actual não adopta 
certas doutrinas, que tambem não são adoptadas 
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por aquelles que votam em opposição, inutil é passal-a 
para a 2ª discussão. 

Vejamos o § 3º(lê) «Os crimes policiaes, etc.» 
Sobre a materia deste paragrapho correspondem, 

creio que no cap. 3º, algumas disposições, que não sendo 
coordenadas em conformidade com elle, estão espalhadas 
aqui e alli. Como ha de V. Ex. ir buscar as partes 
correspondentes aos 7 capitulos do projecto do Sr. 
ministro, para dal-as aqui? Eu digo isto, porque creio que 
devemos cumprir o regimento. O regimento manda discutir 
artigo por artigo; quando se se discute a materia de um 
artigo, só póde ser emendada com a materia 
correspondente. 

Temos o § 4º (lê) «As competencias estabelecidas 
nos paragraphos antecedentes comprehendem tambem a 
tentativa e a complicidade, etc.» 

Não ha nada que lhe corresponda no projecto do 
Sr. ministro da justiça. E’ a razão por que eu tenho dito que 
era um projecto abandonado, condemnado. O nobre 
senador por Minas, que fallou hontem, contestou este 
abandono. Está abandonado e condemnado por sentença 
escripta no projecto do Sr. ministro da justiça. Logo, para 
que foram carregar esse paragrapho para a 2ª discussão? 

Diz o § 5º (lê) «A formação da culpa nos crimes de 
que tractam os §§ 1º e 2º, salva a disposição do art. 2º, § 
1º, compete exclusivamente aos juizes municipaes, com 
recurso necessario ou ex-officio para o juiz de direito.» 

Ora, este artigo simples, tão conciso, vem de 
alguma maneira corresponder ao capitulo 1º, art. 2º, e a 
outros artigos dos diversos capitulos do projecto do Sr. 
ministro da justiça. Será porconseguinte necessario mutilar 
completamente o projecto do Sr. ministro, para ir buscar 
em cada um desses capitulos a materia correspondente a 
esses paragraphos; de fórma que, quando estiverem em 2ª 
discussão, não teremos adiantado nada, achar-nos-hemos 
em um cahos o mais completo. 

Estas e outras são as razões por que voto contra o 
projecto de 1854. As commissões de constituição e 
legislação, a quem foi submettido o exame da materia, 
deram seu parecer no sentido de que entrassem em 
discussão ambos os projectos; mas, assignando esse 
parecer, minha intenção era votar contra o projecto de 
1854, para que entrasse em 1ª discussão o projecto do Sr. 
ministro de justiça, porque desta maneira se evitava toda 

o projecto do nobre ministro tem lá muito longe, no capitulo 
7º, nas disposições diversas, uma mateira correspondente 
a essa; de maneira que V. Ex. terá de saltar por todos os 
seis capitulos para ir buscar essa materia correspondente 
ao § 8 do projecto de 1854; finalmente, em relação aos §§ 
9, 10, 11, 12 e 13, (lê todos) o projecto de S. Ex. não 
contém doutrina alguma correspondente. 

Agora, quanto aos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, o 
projecto do nobre ministro não contém nada que lhes seja 
relativo; de sorte que este projecto passou para a 2ª 
discussão, sómente para se enxertar em tres ou quatro 
magros paragraphos os sete capítulos da proposta do Sr. 
ministro de justiça. Ora, pergunto: Como se ha de fazer a 
discussão? 

O nobre senador pela provincia de Minas Geraes 
trouxe-nos dois exemplos, o da discussão do codigo do 
commercio e outro; mas, em minha opinião, o nobre 
senador confundiu completamente aquellas materias que 
são organicas com as outras que tendem a desenvolver 
certos principios já fixados e estabelecidos. Si, por 
exemplo, tractassemos da legislação civil, ai tractassemos 
de reformar a parte relativa aos contractos, teriamos de 
fazer em trabalho muito minucioso, muito desenvolvido, e 
que assentava sobre bases já estabelecidas; mas, quando 
se tracta de alterar a legislação judiciaria, e por 
consequencia de modificar neste ou naquelle sentido a 
constituição do Estado, porque é fóra de duvida que esta 
legislação tem um alcance político, e é tão fóra de duvida 
que a lei de 3 de dezembro foi aquella que produziu uma 
cisão, mais profunda nos partidos em que se dividia o paiz, 
quereis que discussões desta ordem se meçam pela bitola 
por que se devem reger as discussões que versam sobre 
assumptos muito secundarios? Perdôe-me o nobre 
senador, isso não é razoavel. 

Portanto, eu desejaria ser informado sobre a 
marcha que esta discussão tem a seguir. Não sei mesmo 
si seria conveniente, que a mesa, para melhor orientar-nos 
no debate, pozesse em frente dos tres ou quatro 
paragraphos do projecto de 1854 as disposições 
correspondentes do projecto do nobre ministro da justiça. 

Por esta maneira, Sr. presidente, tenho tambem 
justificado o meu voto na 1ª discussão; foram essas as 
principaes razões que o moveram; repito, não foi o fim de 
atacar as doutrinas do projecto do nobre ministro; sobre 



essas confusão e desordem. 
Senhores, não sou infenso ás doutrinas que contém 

o projecto do Sr. ministro, salvo em um ou dois pontos. 
Talvez tome parte na discussão, não para combater essas 
doutrinas, mas para entrar em algumas considerações 
geraes e sobretudo politicas. 

Digo – algumas considerações geraes e sobretudo 
politicas, porque entendo que tanto a organisação 
judiciaria como a administrativa têm intima relação com 
toda a organisação social, e por assim dizer compõe-na. 
(Apoiados.) Hei de examinar si, por exemplo, o projecto do 
nobre ministro faz justiça aos reclamos da antiga opinião 
liberal sobre a lei de 3 de dezembro; hei de examinar si 
porventura, hoje que a auctoridade está mais fortalecida, 
não se poderia dar mais alguma expansão ás idéas e 
reclamações daquelle tempo. Mas prosigamos no exame 
do projecto. 

Quanto ao § 6 do art.º 1º (lê) não ha no projecto do 
nobre ministro nenhuma disposição que lhe corresponda; 
em relação ao § 7 (lê) o projecto do nobre ministro nada 
contém; pelo que respeita ao § 8 (lê) 

ellas me explicarei em tempo opportuno, e com 
considerações um pouco mais largas. 

Requeiro a V. Ex. tenha a bondade de tomar em 
consideração estas minhas reflexões, visto que V. Ex. tem 
de dirigir a discussão. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro de Justiça): – Sr. 
presidente, tal é o desejo que eu tenho de que a discussão 
se encaminhe de um modo conveniente, que si V. Ex. 
julgar que não está em desharmonia com o regimento o 
que vou dizer, me fará o obsequio de o tomar em 
consideração. 

Eu tenho redigidas todas das emendas ao projecto 
que está em discussão, artigo por artigo, na conformidade 
do regimento; si V. Ex. quer, mandarei á mesa todas essas 
emendas para que sejam impressas e entrem depois na 
ordem dos nossos trabalhos. (Apoiados) Parece-me que é 
um arbitrio razoavel, porque então poderá o senado, 
depois de ter meditado um ou dois dias sobre ellas, ou o 
tempo que 
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V. Ex. julgar conveniente, ter para discussão o projecto 
emendado e sustentado. 

Como vejo que o regimento diz que as emendas 
propostas serão immediatamente discutidas, por isso 
trouxe o meu trabalho preparado para, no caso de 
approvar-se o projecto em 1ª discussão, eu offerecer 
minhas emendas á proporção que os artigos fossem 
entrando em 2ª discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Isso é o que é regular, 
offerecer emendas a cada um dos artigos. 

 O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Tenho aqui 
todas as emendas preparadas; e, como já disse, sendo 
meu desejo concorrer quanto estiver ao meu alcance para 
a completa elucidação da materia, si V. Ex. quizer, enviarei 
á mesa todas ellas, afim de que V. Ex. as mande imprimir 
e dê para ordem do dia. 

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – E’ um adiamento, 
está dentro do regimento. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O regimento 
manda no art. 77 que a 2ª discussão seja artigo por artigo, 
e finda a de cada um se proceda á votação, afim de se vêr 
si o artigo passa com emendas ou sem ellas. Ora, no 
estado actual o projecto que está em discussão é o que 
veiu da camara dos Srs. deputados, projecto cujo primeiro 
artigo contém differentes paragraphos; é um projecto, por 
exemplo, como aquelle que estabeleceu a eleição por 
circulos; ainda que eu não apresentasse emendas, o Sr. 
presidente tinha de pôr em discussão o art. 1º com todos 
os seus paragraphos; logo, a duvida que se suscitou não 
foi levantada pelo ministro da justiça, porque essa duvida 
podia apparecer, ainda que eu não apresentasse 
emendas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTA: – Veja V. Ex. que cada 
um desses paragrahos é um artigo importante. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou 
respondendo ao nobre senador pela provincia da Bahia 
que fallou em 1º logar; quero demonstrar que, si ha 
confusão, ella não prevém da apresentação de minhas 
emendas; si ha confusão, ella provém do parecer das 
honradas commissões de constituição e legislação, porque 
ellas disseram que entrassem os dois projectos em 
discussão, e que eu offerecesse como emenda o meu 
projecto; ora, eu o não podia offerecer como emenda sinão 
na 2ª discussão. 

ás proposições da camara dos Srs. deputados, segundo o 
art. 61 da constituição; substituindo e supprimindo. 

O SR. D. MANUEL: – Está em seu direito. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Digo pois a V. 

Ex. que da apresentação de minhas emendas não resulta 
nenhuma confusão para a marcha de nossos trabalhos. As 
doutrinas com que não concordo até certo ponto tracto de 
sustituil-as, e as com que não vou de accôrdo tracto de 
supprimil-as. 

(O orador confronta alguns artigos do projecto com 
as suas emendas para provar o que acaba de dizer.) 

Não farei observação alguma a respeito do que 
disseram os honrados senadores que me precederam. Eu 
entendo que todos os nobres senadores têm o mesmo 
empenho que eu tenho em discutir com calma, com 
madureza as questões que aqui se suscitam. O nobre 
senador pela provincia da Bahia convidou-me a entrar com 
calma nesta discussão, mas eu ainda não dei 
demonstração ao senado de que apreciava debates 
irritantes, nunca os provoquei. 

Si os honrados senadores entendem que alguma 
cousa se deve fazer a respeito da materia, eu os convido a 
que apresentem emendas, idéas que tendam a melhorar o 
projecto (Apoiados.) 

O SR. D. MANUEL: – E’ o que queremos todos. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Já disse que não 

posso pretender que uma emenda qualquer apresentada 
por mim seja incapaz de correcção, estou disposto a 
admittir o que fôr melhor. 

V. Ex. viu as doutrinas do meu projecto. Vamos vêr 
pois é o ponto de divergencia, vamos vêr si nos 
entendemos, e á essa intelligencia só poderemos chegar 
discutindo a materia. 

Não investigarei agora si o projecto que tive a honra 
de apresentar satisfaz ou não os reclamos de uma ou de 
outra opinião, que se pronunciaram no paiz contra ou a 
favor da lei de 3 de dezembro. O nobre senador pelo Rio 
de Janeiro annunciou já que será este um dos objectos de 
que vai occupar-se quando tomar a palavra. Eu entendo, 
senhores, que, quando nós fazemos leis desta ordem, 
devemos procurar attender ás necessidades do paiz, sem 
ir buscar no passado recordações que podem pertencer ou 
que pertencem á historia, mas que não podem concorrer 
para esclarecimento da materia. 



O SR SILVEIRA DA MOTTA: – Já se explicou isso. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não estou 

inculpando as honradas commissões, estou dizendo donde 
nasce a duvida. 

O nobre senador, que fallou em 2º logar, disse que 
não ha relação entre o meu projecto e o projecto de 1854, 
sinão em um ou outro ponto. Eu entendo que no meu 
projecto ha artigos do projecto de 1854, principiando pelo 
art. 1º. 

Neste artigo, Sr. presidente, se tracta do jury e se 
estabelece que elle seja por cabeça de comarca, e eu 
estabeleço que não continue para haver concelhos de 
jurados o numero de 50 exigido pelo art. 31 de dezembro e 
sim o numero de 100 jurados: parece-me pois que é 
materia inteiramente connexa. 

Quanto á parte relativa ás calumnias, eu não 
admitto a doutrina do projecto de 1854, mas a substituo 
por outra e assim por adiante. 

Me parece que esta é maneira de fazer emendas 

O projecto de 1854 contém disposições com 
algumas das quaes eu não concordo; e, quando se tractar 
da discussão, correspondente a cada um dos artigos, nós 
faremos as considerações que occorrerem. Por exemplo, o 
projecto de 1854 restringe as attribuições do jury; e eu 
entendo que isso não é conveniente, no que não sei si vou 
de accôrdo com a opinião liberal, ou com a opinião 
contraria. Em occasião opportuna direi ao senado os 
motivos por que entendo que não se deve privar o jury das 
attribuições que tem actualmente. 

E por essa occasião pedirei aos nobres senadores 
que suscitem idéas ou emendas que possam melhorar a 
instituição do jury, principalmente no ponto de obrigar os 
jurados a comparecerem ás sessões, porque entendo que 
é este um dos grandes males que actualmente se sentem 
na administração da justiça pelo jury. Vamos pois vêr qual 
é o modo mais conveniente de fazer com que o jury se 
reuna mais facilmente. 
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Não me parece mais acertado a arbitrio do projecto 

de 1854, que só concede o jury nas cabeças de comarcas. 
Eu entendo que, sentindo-se o grande inconveniente da 
não reunião do tribunal, declarar-se que ella não tenha 
logar sinão nas cabeças de comarcas, é concorrer para o 
mal que se quer evitar. Mas bem vê V. Ex. que estas 
considerações não podem ser desenvolvidas em uma 
discussão de ordem. 

Digo sómente a V. Ex. que procurei com o maior 
escrupulo estudar o projecto de 1854 para offerecer-lhe as 
emendas que se contém no meu projecto; já expliquei-lhe 
a ordem que segui neste trabalho, e peço a V. Ex. que 
mande buscar a emenda substitutiva do art. 1º, afim de 
dar-lhe o destino que entender que é do regimento, porque 
faço uma declaração final: não quero atropello de formulas, 
quero discussão calma e reflectida da materia. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas primeiro que tudo, 
cumpre resolver-se a questão preliminar suscitada pelo Sr. 
visconde de Jequitinhonha, e vem a ser, si a discussão 
deve ser por artigos ou por paragraphos. O regimento é 
omisso a similhante respeito, quanto á 2ª discussão, pois 
só diz que esta deve ser por artigos sem fazer menção de 
paragraphos; mas como tractando da 3ª discussão, que 
deve ser em geral, estabelece que poderá ser por capitulos 
ou artigos, si assim se requerer; parece-me que por 
analogia póde o senado decidir que a discussão seja por 
paragraphos, do que creio que já ha precedentes. Eu 
talvez hesitaria si os paragraphos se podessem considerar 
como taes; mas a sua materia mostra evidentemente que 
não. 

O SR. D. MANUEL: – Peço a palavra. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 

regimento diz que não haja discussão a respeito destas 
questões de ordem. 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. presidente é quem ha 
de dizer isso. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu já declarei que o 
regimento era omisso neste caso, mas entendo que o 
requerimento deve ser votado sem discussão, tambem por 
analogia, porque nos requerimentos identicos a respeito da 
3ª discussão não admitte o regimento que haja discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Si V. Ex. entende assim, eu 
me calo. 

O senado, sendo consultado, decide por 18 votos 

chegar ao meu fim, si porventura um só paragrapho estiver 
em discussão, porque não sei si me será permittido, na 
occasião em que estiver em discussão o § 1º, discorrer 
sobre todo o projecto do nobre ministro. 

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Quero chegar á 

seguinte conclusão: que, para se poder discutir esta 
materia, é preciso que todas as emendas do Sr. ministro 
sejam impressas e presentes ao senado, porque de outra 
maneira não se poderá provar, como desejo provar, que o 
projecto de S. Ex. nem póde servir para a melhor 
repressão dos delictos, nem para a inculcada separação 
da policia, nem tão pouco offerece mais garantias aos 
cidadãos que fôrem indiciados em qualquer crime. Como 
hei de considerar esta materia no paragrapho em 
discussão? Não posso. São conhecidas as idéas que S. 
Ex. tinha, as do seu projecto substitutivo; mas quem me 
assegura que agora, nas emendas que elle vai offerecer a 
cada um dos paragraphos não ha de mudar de opinião? 
Esta é a consequencia do Sr. ministro não querer admittir a 
preferencia do seu projecto para a 1ª discussão.... 

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso está decidido. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Bem o sei; mas V. 

Ex. me permitta que diga que o embaraço em que nos 
achamos procede dessa decisão do senado; porque, si o 
projecto do nobre ministro tivesse entrado em 1ª 
discussão, como nós pediamos, poderiamos analysal-o 
convenientemente. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Agora só na 3ª 
discussão. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Declaro a V. Ex. 
que, si a discussão do projecto continuar assim, não 
concorrerei com o meu fraco contingente para a sua 
discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Sentiremos muito. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Admira que o Sr. 

ministro da justiça, depois de se ter offerecido a mandar á 
mesa todas as emendas desde logo para serem 
examinadas, agora recue dessa idéa. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ porque a 
discussão é restricta neste caso. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Disto é que me 
estou queixando. 

O SR. D. MANUEL: – Porque V. Ex. não fallou 



contra 16 que a discussão seja por paragraphos.  
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Em vista da 

decisão do senado, é necessario que eu altere as 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – O que está em discussão é 
o art. 1º unicamente. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Pois bem, a este 
artigo offereço a seguinte emenda: 

«Fica elevado a 100 o numero dos jurados exigido 
pelo art. 31 da lei de 3 de dezembro de 1841.» 

A emenda é apoiada e entra em discussão com o 
artigo. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA (pela ordem): – Sr. 
presidente, hei de interessar-me na discussão desta 
materia; mas prometto não occupar-me sinão com o 
projecto do nobre ministro da justiça. Agora, segundo o 
senado resolveu, eu que tenho de fazer uma analyse de 
todo o projecto, não poderei sem duvida 

quando se tractou da 1ª discussão? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O projecto do Sr. 

ministro nunca esteve em 1ª discussão. (Apoiados.) 
O SR. D. MANUEL: – Podia referir-se a elle; não 

fallou porque não quiz. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O que esteve em 

1ª discussão foi unicamente o projecto de 1854; e para que 
combatel-o, si não havia quem o defendesse? Mas o 
projecto do nobre ministro, este sim é que tem pessoas 
que lhe são oppostas; eu, por exemplo, sou o minimo 
daquelles que têm de combatel-o; estou disposto a expôr 
contra elle as minhas opiniões. Já disse ao Sr. ministro que 
não achava em seu projecto nenhum artigo que podesse 
ser aproveitado. 

O SR. D. MANUEL: – O contrario disse o Sr. 
visconde de Uruguay; prepare-se para discutir com elle. 
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O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O que o nobre 
ministro deseja está prevenido pela legislação existente. A 
unica cousa toleravel do projecto é o augmento do 
ordenado aos magistrados. 

Emfim, senhores, hei de expôr minhas fracas idéas, 
hei de sujeital-as á consideração do nobre ministro; hei de 
vêr como S. Ex. examinou as verdadeiras necessidades da 
administração da justiça, onde foi beber essas 
necessidades; e não posso fazer isso sem que tenha todas 
as emendas claramente designadas. 

Eu, portanto, rogo a V. Ex. que acceite o 
offerecimento do nobre ministro, para que suas emendas 
sejam impressas e possamos consideral-as na discussão 
do primeiro artigo deste projecto, ou quando fôr occasião. 
Si V. Ex. não deferir a este requerimento, declaro desde já 
que não discutirei a materia. 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão só deve agora 
versar sobre o artigo e a emenda, que é o que prescreve o 
regimento. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O Sr. ministro 
declarou ainda ha pouco (peço o testimunho do nobre 
ministro) que estava prompto a mandar á mesa desde já 
todas as emendas, para que fossem impressas e 
podessem ser consideradas por todo o senado; mas agora 
mudou de opinião, apresentou sómente essa emenda ao 
art. 1º, para tolher-nos de discutir em geral, em globo, 
todas as suas idéas. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está enganado. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não digo que fôsse 

essa a intenção do Sr. ministro; mas o certo é que desse 
modo fico tolhido de manifestar minha fraca opinião a 
respeito da obra de S. Ex. Tive já occasião de expôr isso 
mesmo ao Sr. ministro, quando S. Ex. nos fez a honra de 
assistir ás deliberações da comissão. 

Estou fallando pela ordem, não sei si é admissivel o 
que peço; o que sei é que isso já foi offerecido pelo nobre 
ministro da justiça, e pela minha parte acceito o 
offerecimento de S. Ex. 

O SR. PRESIDENTE: – Não posso convir em que 
corra a discussão como a deseja o nobre barão, porque 
ella agora é restricta e não ampla; deve limitar-se ao art. 1º 
e á emenda, que é só o que está em discussão, e não 
abranger todo o projecto ou emendas que possam ainda 
apresentar. E’ verdade que, quando estava em discussão 

opinião, não é mais nem menos do que um adiamento 
requerido pelo Sr. ministro da justiça, para que o projecto 
entre em discussão depois de impressas as emendas, e 
cada um de nós ter conhecimento dellas. V. Ex. não 
indeferiu a este requerimento do Sr. ministro da justiça, 
dizendo que era contra o regimento. 

Ora, eu não estou muito em dia com as disposições 
do regimento; mas V. Ex. permitta que emitta minha 
opinião a este respeito. Eu entendo que é contra o 
regimento offerecerem-se emendas a artigos que não 
estão em discussão; portanto, si o Sr. ministro da justiça, 
achando-se em discussão o primeiro artigo; oferecesse a 
este primeiro artigo todas as suas emendas, quando aliás 
a mór parte dellas tem relação com os outros artigos, isso 
iria de encontro ao regimento; mas querer o Sr. ministro da 
justiça que suas emendas sejam impressas e que antes de 
serem impressas e conhecidas pelo senado não se discuta 
o projecto, o que é um verdadeiro adiamento, perdoe-me 
V. Ex., parece-me que não estou em erro dizendo que isso 
não é contra o regimento, é conforme ao regimento; e o 
que V. Ex. devia observar ao Sr. ministro da justiça era que 
elle mandasse por escripto esse requerimento que havia 
feito verbalmente. 

Portanto, si o Sr. ministro ainda está na mesma 
opinião, entendo que convém, para encaminhar melhor a 
discussão, que as emendas que S. Ex. tem offerecer a 
cada um dos artigos ou paragraphos do projecto, sejam 
impressas para conhecimento do senado. 

Eis aqui, pois, o que eu tinha de dizer. Acho que a 
idéa do Sr. ministro da justiça deve ser adoptada, porque 
facilitará a discussão. Pelo contrario, si não passar o 
adiamento proposto por S. Ex., entendo que isto é que 
póde concorrer para retardar a discussão, assim como a 
tem retardado e confundido todas essas votações havidas 
até agora. 

Seria melhor que se tivesse votado pelo modo por 
que alguns senadores entendiam; porque V. Ex. vai 
observando que, por não se ter adoptado a opinião que foi 
defendida por alguns de nós, a discussão tem-se 
retardado. 

São estas as observações que eu tinha a fazer. Si o 
Sr. ministro não quer mandar á mesa por escripto o 
requerimento de adiamento, não duvidarei offerecel-o á 
consideração do senado. 



o art. 1º e seus treze paragraphos, disse o Sr. 
Vasconcellos que já tinha todas as suas emendas 
redigidas e que não duvidava mandal-as á mesa para 
serem impressas; mas logo que se decidiu que a 
discussão fôsse por paragraphos, declarou que era preciso 
dar nova fórma ao seu trabalho, accommodando as 
emendas a cada um dos paragraphos. 

SR. VISCONDE DE ABAETÉ (pela ordem): – V. Ex. 
não leve a mal que se peça tantas vezes a palavra pela 
ordem, porque de minha parte, assim como da parte dos 
nobres senadores, ha sómente o desejo de encaminhar 
bem a discussão. 

O que se acaba de passar foi o seguinte: O Sr. 
ministro da justiça, querendo que a discussão seja feita 
com perfeito conhecimento da materia, disse que seria 
conveniente mandar logo á mesa todas as suas emendas 
substitutivas e requerer que ellas fossem impressas, afim 
de que cada um de nós tivesse conhecimento dellas para 
poder avaliar melhor o que S. Ex. deseja, e discutir depois. 
Isto, em minha 

O SR. PRESIDENTE: – Vejo-me obrigado a repetir 
que o Sr. Vasconcellos offereceu-se a mandar á mesa 
todas as suas emendas, quando estavam em discussão o 
art. 1º e seus treze paragraphos; mas agora que o caso é 
diverso, porque já se decidiu que a discussão fôsse por 
paragraphos, limitou-se a offerecer uma unica emenda ao 
art. 1º que é o que está em discussão, por não ser 
conforme ao regimento apresentarem-se emendas a 
artigos e paragraphos que não estão ainda em discussão. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY (pela ordem): – 
Sr. presidente, não comprehendo nada disto... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Nem eu. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O que é que 

está em discussão? 
O SR. PRESIDENTE:– E’ o art. 1º unicamente. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E qual é a 

emenda? 
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O SR. PRESIDENTE: – E’ a que o Sr. ministro 

mandou agora e já foi apoiada. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não tenho 

outro interesse sinão em que a discussão se faça 
regularmente; e o nobre ministro da justiça sabe que 
nestes negocios é melhor proceder com franqueza e 
cavalheirismo para obrigar os adversarios a procederem 
do mesmo modo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. quer mais 
franqueza? 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Porque o 
nobre ministro não ha de querer agora o que ainda ha 
pouco propoz? Porque não quer agora que se imprimam 
as emendas em frente dos artigos e paragraphos do 
projecto para melhor esclarecimento do senado? Estes 
projectos são complexos; é necessario portanto que 
possamos comprehender o systema todo e não ir vivendo 
aos bocadinhos, digerindo cada um o bocadinho de pão 
que o Sr. ministro quizer dar. 

Por isso digo que a idéa que S. Ex. manifestou a 
principio, me parece muito conveniente, póde servir para 
encaminhar a discussão, e não gastarmos horas e horas 
com questões de ordem. 

Pela minha parte declaro que estou prompto a 
acceitar uma discussão franca; mas não me deixarei levar 
por outro modo. (Apoiados.) 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quem o quer 
levar por outro modo? E’ preciso que V. Ex. explique isso. 

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, desde que 
entrou este projecto em discussão tenho notado cousas 
que me maravilham, difficuldades que nunca enxerguei. 
Principiou-se por dizer: «Como se ha de discutir o projecto 
da camara dos Srs. deputados?» respondeu-se: 
«Perfeitamente bem: si quereis defendêl-o, defendei-o, e 
sinão fallai e votai contra.» O senado cortou a difficuldade 
votando para que o projecto passasse á 2ª discussão. 

Entrou pois o projecto em 2ª discussão, e o nobre 
ministro da justiça, que havia organisado um projecto 
substitutivo, disse: «Descançai, deste projecto que 
organisei tirarei por partes as disposições que nelle se 
encontram, e as irei offerecendo como emendas.» 
Comprometteu-se portanto o nobre ministro da justiça a 
poupar-los este trabalho. Eu declaro com franqueza que 
agradeço a S. Ex. esse modo de proceder: mas eu, e me 

substitutivo do Sr. ministro da justiça; logo, para que o 
adiamento? Eu vejo assignado no parecer os Srs. José 
Ignacio Silveira da Motta, barão de Muritiba, visconde de 
Abaeté, visconde de Sapucahy e visconde de Uruguay; e 
estes senhores não podiam ter dado um parecer sinão 
depois de haverem estudado a materia, e realmente a 
estudaram porque o dizem no parecer, e o Sr. barão de 
Muritiba acaba de declarar que nenhum dos 31 artigos de 
que se compõe o projecto merece a sua approvação. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Pois prepare-se para a lucta; 

ha de encontrar o Sr. visconde de Uruguay que ha pouco 
disse que do projecto substitutivo só não concordava com 
dois ou tres artigos; e eu assevero que quando estiver o 
Sr. Visconde de Uruguay de encontro ás minhas opiniões, 
hei de almoçar com pouco prazer. 

O SR. ViSCONDE DE ALBUQUERQUE: – Faz mal, 
porque fica com poucas forças. 

O SR. D. MANUEL: – Que remedio terei eu? 
Mas, senhores, o nobre senador pela provincia da 

Bahia, a quem neste momento me estou referindo, disse: 
«Não posso considerar o projecto do Sr. ministro da 
justiça, si as doutrinas de S. Ex. não forem apresentadas á 
proporção que se discutir cada um dos artigos.» Não póde 
considerar porque? porque não quer. 

Pois o nobre senador não póde discorrer sobre as 
materias que se contêm no projecto do Sr. ministro da 
justiça? Quando o nobre senador tomar em consideração 
as disposições da proposição de 1854 não póde com 
opportunidade discorrer, e discorrer largamente sobre 
todas as disposições do projecto do Sr. ministro da justiça, 
sem ter necessidade de uma só vez fallar neste projecto? 
Já se vê, pois, que isso não é mais do que um desses 
meios de que usamos no parlamento, e a que Bentham 
chama tactica das assembléas. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Protesto contra 
isso. 

O SR. D. MANUEL: – Proteste contra Bentham. 
Não se vê que a falta de estudo da materia é um simples 
pretexto de que os nobres senadores se servem para 
demorar a discussão? Senhores, o nobre ministro da 
justiça acaba de offerecer uma emenda ao artigo 1º; 
discutamos o artigo 1º, discutamos a emenda; acaso será 
preciso que se imprima esta emenda depois que o projecto 



parece que como eu todos os outros Srs. senadores, tinha 
em casa o tempo sufficiente para confrontar o projecto 
substitutivo do Sr. ministro da justiça com a proposição da 
camara dos Srs. deputados. Eu nunca exijo dos meus 
collegas trabalhos que posso fazer em minha casa. 

 Pois esse projecto do Sr. ministro da justiça foi 
apresentado desde o dia 31 de maio e os senhores ainda o 
não estudaram? Creio, Sr. presidente, que isso não é 
exacto, creio que os nobres senadores estudaram este 
projecto, que as proprias commissões o estudaram, salvo 
si alguns dos seus membros assignaram de cruz o 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – Creio que o honrado 
membro só pediu a palavra pela ordem. 

O SR. D. MANUEL: – E’ para mostrar o que V. Ex. 
vai vêr. 

No parecer se diz: «No estudo destes dois 
trabaIhos.» E quaes são os trabalhos, senhores? A 
proposição da camara dos Srs. deputados e o projecto  

substitutivo do Sr. ministro da justiça tem um mez e meio 
de existencia? pois não estudastes em mez e meio e 
haveis de estudar de um dia para outro? 

Porventura a emenda que S. Ex. mandou á mesa é 
alguma novidade; não é a mesma cousa que está no 
projecto substitutivo que elle offerece agora por partes, 
porque na 2ª discussão não póde ser de outro modo? 
Estou persuadido de que esta maneira de argumentar e de 
discutir não é propria de homens tão conspicuos e que 
sempre considerei e considero como eminentes. Pois nós 
que estudamos estas materias, e as temos discutido desde 
1843, precisamos de grande espaço para examinar 
emendas que já estão impressas ha muito tempo? 

Mas disse-se: «Aproveitemos o offerecimento do Sr. 
ministro da justiça.» Senhores, o nobre ministro da justiça, 
para dar mais uma prova da sua franqueza e lealdade, 
disse ao senado, na supposição de que era discutido o 
artigo com todos os seus paragraphos: 
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«Já offereci differentes emendas accommodadas a estes 
differentes paragraphos; quereis meditar por mais de 24 
horas? Peço que o Sr. presidente as mande imprimir como 
se acham, afim de que possam ser estudadas.» Isto, 
senhores, é mais uma prova da franqueza e lealdade de S. 
Ex.; franqueza e lealdade de que S. Ex. deu prova quando 
apresentou o seu projecto substitutivo, e pediu que fôsse 
impresso e examinado por duas commissões da casa. 

O nobre ministro não tinha necessidade de fazer 
isso; podia na 2ª discussão da proposição da camara dos 
Srs. deputados ir apresentando suas emendas a cada um 
dos artigos e paragraphos; mas S. Ex. disse: «Não quero 
sorpreza, quero que se medite, que se examine, quero que 
duas commissões da casa dêm o seu parecer tanto sobre 
as minhas emendas como sobre a proposição da outra 
camara.» 

E ainda fallais em franqueza e cavalheirismo? Onde 
está a falta de franqueza e cavalheirismo da parte do 
nobre ministro da justiça e dos senadores que sustentam o 
ministerio? Quantas vezes não vos temos dito: «Apresentai 
vossas idéas, e nós as tomaremos em consideração, 
assim como tomamos as do projecto da camara dos Srs. 
deputados?» Não vejo nisso sinão tactica e mais tactica, 
em verdade muito usada pela opposição. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não ha tactica. 
O SR. D. MANUEL: – V. Ex. está fino nesta 

sciencia, si é sciencia; vai em progresso. 
O SR. PRESIDENTE: – Torno a lembrar ao Sr. 

senador que só pediu a palavra pela ordem. 
O SR. D. MANUEL: – E’ para provar que nós 

podemos continuar a discutir o 1º artigo com a emenda 
offerecida pelo nobre senador ministro da justiça, sem que 
haja necessidade deste adiamento de que estamos 
ameaçados. Eu desde já declaro que hei de votar contra 
similhante adiamento, porque não ha precisão delle para 
examinar as emendas do Sr. ministro da justiça. 

Si franqueza e lealdade tem havido em gráo subido, 
é da parte do Sr. ministro da justiça; franqueza e lealdade 
hão de encontrar os nobres senadores da parte da maioria. 
Não tenho sinão um fim unico, concorrer, com o meu 
fraquissimo contingente para que nesta sessão possamos 
dotar o paiz com uma medida util. Hei de acceitar todas as 
idéas dos senhores da opposição que me parecerem 
conducentes; hei de mesmo offerecer algumas duvidas á 

não tomou a palavra na 1ª discussão, afim de apresentar-
nos as suas idéas luminosas sobre um projecto de reforma 
judiciaria? Por que razão as nobres commissões, que se 
encarregaram de um trabalho em virtude de deliberação do 
senado, não deram um parecer mais amplo, mais extenso, 
um parecer tanto mais amplo, quanto é certo que as 
nobres commissões confessaram que tinham estudado 
ambos os projectos? Porque, senhores, por que é que 
homens não conspicuos se limitaram a um parecer tão 
simples em que declararam que eram de opinião que 
ambos os projectos entrassem em discussão? Pois, si o 
projecto de 1854 estava morto, e ninguem o queria, si 
todos o rejeitavam, si não continha nada de bom, porque 
as nobres commissões opinaram para que entrasse em 
discussão conjunctamente com o projecto substitutivo do 
nobre ministro da justiça? 

Ah! Sr. presidente, V. Ex. permitta que eu seja um 
pouco malicioso; as nobres commissões quizeram pôr em 
hostilidade o nobre ex-ministro da justiça com o actual 
ministro da justiça; disseram assim: «Sr. Nabuco, ex-
ministro da justiça, sustentai o vosso trabalho; Sr. ministro 
da justiça, defendei o vosso projecto.» Mas, senhores, as 
commissões enganaram-se completamente, porque o 
nobre ex-ministro da justiça, que conheceu o alcance 
desse parecer, declarou em alto e bom som: 

«Não tenho nada mais com essa proposição, não 
tenho compromissos, não tenho necessidade de sustental-
a; propuz essa proposição quando ministro, isso acabou, 
não sou mais ministro, não tenho portanto mais deveres a 
cumprir em relação a esse projecto.» 

Esta é a razão por que S. Ex. principiou por querer 
um adiamento afim de matar o seu predilecto. Digo seu 
predilecto, porque S. Ex. na outra camara disse: «Si este 
projecto não passar, retirar-me-hei da administração.» 

Não foi questão de gabinete, porque não se 
tractava da retirada de todo o ministerio, declaração esta 
que devia partir do presidente do concelho; foi sómente S. 
Ex. quem disse: «Si este projecto não passar, retirar-me-
hei da administração.» Pois bem, passou, veiu para esta 
camara, houve sobre elle parecer das respectivas 
commissões; e foi depois de tudo isto que o nobre ministro 
da justiça quiz matar o seu projecto, mas nós não 
consentimos que morresse, quizemos dar esta prova de 
consideração á camara dos Srs. deputados e ao mesmo 



consideração do nobre ministro da justiça; hei de emfim 
empenhar-me na discussão, porque entendo que nós 
temos obrigação de concorrer para a reforma de uma lei, 
que, tendo sido boa em outro tempo, hoje tem contra si 
ambas as opiniões do paiz, as quaes conspiram para 
exigirem que essa lei soffra alguma modificação. 

E, Sr. presidente, disse-se aqui na casa: «Votei 
contra a proposição da camara dos Srs. deputados, porque 
esta proposição não servia sinão de andor em que se 
queria carregar o projecto substitutivo.» 

Senhores, na proposição da camara dos Srs. 
deputados ha algumas idéas com as quaes eu não 
concordo; há doutrinas que eu repillo, e que estou disposto 
a combater com as minhas fracas forças; mas não posso 
negar que nessa proposição ha idéas muito dignas de 
acceitação. lsto é para outra occasião. 

Mas, pergunto: Por que razão o nobre senador pela 
provincia da Bahia, um dos signatarios do parecer, 

tempo ao nobre ex-ministro da justiça. 
O SR. NABUCO: – Dando-Ihe um genero de morte 

diverso. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas isso é fóra da ordem. 
O SR. D. MANUEL: – Estou provando que não é 

admissivel agora um adiamento; e vou terminar declarando 
que mal daquelles que até hoje não estudaram a materia, 
e nisto, senhores, repito o que tantas vezes tenho dito: 
opportet studuisse. 

(O Sr. barão de Muritiba dá um aparte.) 
O nobre senador nos affirma que nem é preciso 

estudar; ora, eu sempre fiz um juizo avantajado dos 
conhecimentos theoricos e practicos do nobre senador; 
mas agora faço a esse respeito um juizo mais elevado 
avista da sua declaração. Creio que ha duas razões 
nessas asserções de S. Ex.: a primeira é S. Ex. dar a 
entender que está de tal maneira imbuido nas doutrinas do 
projecto, que tem feito estudos tão profundos 
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sobre elle, que não precisa estudar mais; ou então, 
senhores, o projecto é tão insignificante que não vale a 
pena ser estudado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E então para que 
se quer adiamento? 

O SR. D. MANUEL: – Como o Sr. visconde de 
Uruguay ainda está na casa, entrego a S. Ex. o Sr. barão 
de Muritiba, que acaba de dizer que um projecto que S. Ex. 
achou tão bom, que de 38 artigos apenas exceptua dois ou 
tres, não precisa ser estudado. 

(O Sr. Miranda dá um aparte.) 
Até o nobre senador por Matto-Grosso estava 

hontem tão impaciente a pedir votação, porque tinha 
corrido os bancos e feito a sua estatistica, pede agora mais 
um adiamento. 

O SR. MIRANDA: – Eu não disse nada. 
O SR. D. MANUEL: – O nobre senador parece que 

tambem está muito preparado para a discussão. 
O SR. MIRANDA: – Não disse cousa alguma. 
O SR. D. MANUEL: – Tem dito em apartes. 
O SR. MIRANDA: – Estou fallando aqui com o meu 

vizinho. 
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre senador que 

se limite ao que está em discussão. 
O SR. D. MANUEL: – Eu acabo, Sr. presidente, e V. 

Ex. dará a importancia que julgar conveniente a estas 
reflexões feitas relativamente ao adiamento que se 
pretende ou deseja apresentar. 

O SR. PRESIDENTE: – Torno a repetir que o que 
está em discussão é o artigo 1º da proposição da camara 
dos deputados com a emenda apresentada pelo Sr. 
Vasconcellos. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA (pela ordem): – Ainda 
uma vez pergunto a V. Ex. si na discussão do art. 1º desta 
proposição posso discorrer sobre o trabalho do Sr. ministro 
da justiça, que foi remettido ás commissões de constituição 
e de legislação. 

O SR. PRESIDENTE: – Já declarei que não, porque 
a discussão agora é restricta. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Então discuta o 
projecto quem quizer, não o discutirei... 

O SR. D. MANUEL: – Isso é mais commodo. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – ...já que V. Ex. 

entende que não posso discorrer sobre as idéas que o Sr. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O nobre senador 
está ainda tão intolerante como em outras occasiões.... 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção. 
O SR. D. MANUEL: – Intolerante? 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não quer que os 

outros tenham opinião diversa da sua; e, si alguem tem 
essa audacia, o nobre senador o fulmina immediatamente 
com todas as suas iras. 

O SR. D. MANUEL: – Estou de accôrdo com o Sr. 
visconde de Uruguay. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Miranda acaba de 
mandar á mesa um requerimento pedindo o adiamento da 
discussão até que sejam impressas as emendas do Sr. 
Vasconcellos; mas, como ao artigo que se discute só foi 
offerecida uma unica emenda, não sei qual venha a ser o 
objecto do adiamento. Si é o projecto apresentado pelo Sr. 
Vasconcellos, já se acha elle impresso; si são porém 
emendas novas, nenhuma existe por ora, á excepção da 
que já mencionei. Não posso, portanto, admittir o 
requerimento do honrado membro sem que lhe dê nova 
fórma. 

O SR. MIRANDA: – Eu abundo nas considerações 
submettidas á casa pelo Sr. ministro da justiça, e 
confirmadas pelo discurso do Sr. barão de Muritiba. Eu 
acompanho o Sr. barão de Muritiba na opinião de que não 
se poderá discutir o art. 1º sem que seja em referência e 
combinação com todos os demais artigos que formam o 
systema do projecto; e, acompanhando o nobre barão de 
Muritiba, não expendo hoje uma opinião nova. 

Quando tive a honra de occupar a attenção do 
senado na 1ª discussão deste projecto, declarei muito 
explicitamente que não me julgaria habilitado para entrar 
em similhante discussão, enquanto não me fossem 
fornecidos todos os esclarecimentos para isso 
indispensaveis. 

Sr. presidente, a materia em discussão, que consta 
do art. 1º do projecto de 1854 modificado pela emenda 
mandada á mesa pelo nobre senador ministro da justiça, é 
importantissima: muita gente entende que tanto o artigo 
como a emenda são um cartel de desafio, um grito de 
guerra contra a instituição do jury; muita gente entende 
que tanto o art. 1º do projecto, que limita o jury ás cabeças 
de comarca com a emenda do nobre ministro que o 
conserva apenas nos logares onde se podér qualificar 100 



ministro da justiça consignou nesse seu projecto que foi 
submettido ás commissões. 

O SR. PRESIDENTE: – Não sou eu que o entendo, 
é o regimento que o prescreve. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Tenho visto 
discorrer-se sobre todo um projecto na discussão do 
primeiro artigo. 

O SR PRESIDENTE: – Isso é na camara dos 
deputados, e não aqui, onde só se póde fallar sobre todo o 
projecto na primeira ou terceira discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Não está com vontade de 
discutir. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Receio as 
reprehensões do nobre senador... 

O SR. D. MANUEL: – Receia o Sr. visconde de 
Uruguay. 

jurados, cuja renda é elevada ao duplo, tendem a matar o 
jury em quasi todos os pontos do Imperio, por isso que 
raros serão os municipios onde de hoje em diante se 
poderá conservar essa instituição, dadas similhantes 
condições. A materia portanto é importantissima, e assim, 
meus senhores, façam-nos alguma concessão, deixem 
imprimir essas emendas... 

O SR. PRESIDENTE: – Estão impressas. 
O SR. MIRANDA: – ...em referencia a cada um dos 

artigos do projecto de 1854, afim de que conheçamos o 
systema do novo projecto; aliás, Sr. presidente, hei de 
votar contra tudo quanto se offerecer á discussão. 

Demais. V. Ex vê que agora, no estado de 
escandecencia em que se acham os espiritos... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Escandecencia?! 
O SR. MIRANDA: – Sim, Sr. ministro; depois da 

discussão menos tranquilla que acaba de ter logar, 
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não é conveniente que o senado seja chamado a 
discutir uma materia tão importante, que não póde 
ser discutida sinão com muita pausa e socego de 
espirito, sinão depois de esclarecimentos muito 
amplos, Não é de modo algum conveniente que 
agora, ja no fim da sessão, e no estado de 
desaccôrdo em que nos achamos, principiemos a 
discutir doutrinas, que tendem a fazer uma innovação 
completa no paiz, que tendem a fazer desapparecer a 
instituição do jury na maior parte dos termos do 
Imperio. 

Façam-nos pois a concessão que peço, 
mandem imprimir todas as emendas em 
correspondencia com os artigos do projecto de 1854, 
para que possamos discutil-os depois de 
convenientemente illustrados. Não pedimos mais do 
que aquillo mesmo que ha pouco o nobre ministro da 
justiça nos offereceu espontaneamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas o que é que se ha 
de imprimir, si não existe sobre a mesa sinão uma 
unica emenda relativa ao art. 1º que está em 
discussão? 

Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a 
discussão e designa para ordem do dia da seguinte 
sessão: 

 

PRIMEIRA PARTE. 
 

1ª e 2ª discussão das proposições da camara 
dos deputados: 1ª, approvando a pensão concedida a 
viuva e filhos do tenente-general Antonio Corrêa 
Seára; 2ª, approvando a pensão annual de 1:200$, 
concedida á viuva e filhas do coronel Francisco Victor 
de Mello e Albuquerque; 3ª, approvando a pensão 
concedida ao conselheiro Antonio de Menezes 
Vasconcellos Drumond; 4ª, auctorisando o governo 
para dispender até 3:000$ com gratificações aos 
empregados do archivo publico; 3ª discussão das 
proposições da mesma camara: 1ª, concedendo 12 
loterias á irmandade do SS. Sacramento da antiga Sé 
desta cidade para terminar a construcção do seu 
templo; 2ª, approvando a aposentação de João 
Salerno Toscano de Almeida, com o ordenado que lhe 
competir, no emprego de ajudante da secção de 
assignatura, troco e resgate do papel-moeda; 1ª 
discussão do projecto do senado, concedendo 2 
loterias para conclusão da egreja matriz da freguezia 
de Nossa Senhora do Rosario, na provincia do 
Maranhão; 1ª discussão do parecer da mesa sobre o 
preenchimento das vagas dos guardas da galeria e da 
porta do paço do senado. 

Mendes dos Santos, Vianna, Sinimbú, Pimenta Bueno, 
Fernandes Torres, Fonseca, Alencar, Jobim, Nabuco, 
Vallasques, marquez de Abrantes, marquez de 
Caxias, visconde de Albuquerque e visconde de 
Sapucahy. 

O Sr. 1º Secretario leu um aviso do ministerio 
dos negocios do imperio, participando que S. M. o 
Imperador se digna receber hoje, pela 1 hora da 
tarde, no paço da cidade, a deputação do senado que 
tem de apresentar ao mesmo augusto senhor o 
decreto que fixa a força naval para o anno financeiro 
de 1859 – 1860. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa; e 
convidou a deputação a desempenhar sua missão na 
hora fixada, e aos Srs. senadores presentes para 
trabalharem nas commissões. 

 
SESSÃO DE 15 DE JULHO. 

 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 

Summario. – Expediente. – Primeira parte da 
ordem do dia. – Pensões. Votação. – Empregados 
do archivo publico. Discursos dos Srs. Silveira da 
Motta, marquez de Olinda e visconde de 
Jequitinhonha. – Segunda parte da ordem do dia. – 
Reforma judiciaria. – Observações dos Srs. 
visconde de Uruguay, presidente, Miranda e 

Vasconcellos. – Discurso do Sr. barão de Muritiba. 
 
A’s 10 horas e 3/4 da manhan, o Sr. presidente 

abre a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 
Lidas as actas de 13 e 14 do corrente mez, são 

approvadas. 
 

EXPEDIENTE. 
 
O Sr. 1º Secretario lê dois avisos do ministerio 

dos negocios do imperio, remettendo tres dos 
autographos das resoluções da assembléa geral, 
approvando as pensões concedidas a Valeriano José 
Pinto e a D. Claudina de Paula Menezes, e 
concedendo quatro loterias em beneficio das obras 
das matrizes da provincia do Piauhy; nas quaes 
resoluções S. M. o Imperador consente. 

Fica o senado inteirado, e manda-se 
communicar á camara dos deputados. 

O Sr. Visconde de Abaeté participa que a 
deputação encarregada de apresentar á S. M. o 
Imperador a resposta á falla do throno, havia hontem 



 

SEGUNDA PARTE. 
 

Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 3/4 da tarde. 
 

ACTA DE 14 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 

A’s 10 horas e 3/4 da manhan, feita a 
chamada, acharam-se presentes 25 Srs. senadores, 
faltando com causa participada aos Srs. Gonçalves 
Martins, Paula Pessoa, Wanderley, marques de 
Itanhaem, marquez de Olinda e visconde de 
Maranguape, e sem ella os Srs. Ferraz, Cunha 
Vasconcellos, barão de Antonina, barão da Boa Vista, 
barão do Pontal, barão de Suassuna, Baptista de 
Oliveira, Candido Borges, Carneiro de Campos, Souza 
Queiroz, Paula Albuquerque, 

satisfeito este dever, e que o mesmo Augusto Senhor 
se dignára de dar a seguinte: 

 

RESPOSTA. 
 

«Agradeço muito ao senado o apoio que 
afiança ao meu governo: auxiliado por sua leal 
cooperação continuará elle no desempenho da 
obrigação de promover o engrandecimento de nossa 
patria.» 

O Sr. Presidente declara que a resposta de S. M. 
o Imperador era recebida com muito especial agrado. 

O Sr. Visconde de Abaeté participa mais que 
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em seguida a referida deputação havia apresentado 
ao mesmo Augusto Senhor os dois autographos do 
decreto da assembléa geral, fixando a força naval 
para o anno financeiro de 1859 – 1860, e que S. M. 
Imperial se dignára de responder que examinaria. 

É egualmente recebida esta resposta com 
muito especial agrado. 

No decurso da sessão compareceram mais 9 
Srs. senadores. 

 
RECTIFICAÇÕES. 

 
O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da 

Fazenda): – Pedi a palavra para rectificar um aparte 
que dei quando na sessão de 7 do corrente orava o 
Sr. visconde de Albuquerque, cujo discurso vem 
publicado no Diario de hontem. 

Dizia S. Ex.: «....Agora o inverso: digo aos 
ministros – si vós entendeis que o publico 
desconfia...» Nessa occasião eu, entendendo que a 
opinião do nobre senador se referia á confiança ou 
não confiança publica, interrompi o nobre senador e 
disse: «Ha bastante confiança no parlamento; lá estão 
na camara dos deputados 66 votos contra 35.» 

Este aparte está exacto; mas, em vez de 
apparecer immediatamente depois daquellas palavras 
do Sr. visconde de Albuquerque, que foi quando eu 
proferi, apparece no fim do periodo, quando ahi já 
não tinha logar, e parecia substituir a confiança das 
camaras á confiança da corôa. O que eu queria dizer 
era que o ministerio tem a confiança da corôa, e tem 
tambem a do paiz; porque, dizia eu, lá estão na 
camara dos deputados 66 votos contra 35 
demonstrando-o; por isso que é principio que as 
camaras são o orgão mais competente da opinião do 
paiz: digo mais competente, porque ha outros 
tambem, e o ministerio está certo de que tem no paiz 
uma grande maioria. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ 
sómente para declarar, em virtude do que acaba de 
dizer o nobre ministro da fazenda, que este discurso 
tambem não foi sujeito á minha censura. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 

PENSÕES. 
 

Entram em 1ª discussão, cada um por sua vez, 
e passam sem debate á 2ª e desta para a 3ª, as 
proposições da camara dos deputados approvando as 
pensões concedidas á viuva e filhas do tenente-

e assim quando o nobre ministro do imperio pedir na 
lei do orçamento fundos para o serviço de sua 
secretaria, é que deve pedir os que forem necessarios 
para augmentar a gratificação dos empregados do 
archivo publico. 

Para que, senhores, estabelecer uma tal 
confusão de idéas e de normas como ha actualmente? 
Pois, para augmentar-se gratificação dos empregados 
do archivo publico será preciso fazer uma lei especial, 
quando na lei do orçamento se póde consignar a 
quantia necessaria para esse fim? 

Ora, senhores, creio que este anno só no 
meado deste mez de julho estará prompto o 
orçamento do Imperio para ser discutido, e isto por 
culpa do governo; e é preciso que se vá dizendo 
desde já, para quando elle nos quizer reduzir aqui a 
chancellaria, que nós protestamos contra essa sua 
pretenção, porque queremos discutir o orçamento; 
mas, apezar do governo estar muito atrazado em 
orçamentos, eu penso que o nobre ministro do 
imperio, na intelligencia que teve com a commissão 
de orçamento da camara dos Srs. deputados, havia de 
convir com essa commissão e marcar os ordenados 
para os empregados do archivo publico. Justamente 
nessa occasião é que o nobre ministro, independente 
do luxo de uma resolução separada, podia 
estabelecer, e creio que estabeleceu, este accrescimo 
de gratificações. Pois si já está na lei do orçamento, 
para que uma resolução separada? 

Eu, Sr. presidente, não tenho de apreciar agora 
as razões que levaram a camara dos Srs. deputados a 
deferir esta pretensão; estou mesmo persuadido de 
que é justa: os empregados do archivo, ou novos ou 
destacados da secretaria do imperio, têm direito a 
alguma gratificação, porque o serviço do archivo deve 
hoje ser feito mais regularmente, é uma repartição 
separada, e por isso impõe mais trabalho. Na lei do 
orçamento se encaixam differentes idéas excentricas 
de uma lei annua; não sei porque o nobre ministro 
achou preciso uma resolução especial a respeito da 
gratificação dos empregados do archivo. Parece que o 
nobre ministro mesmo deve convir comigo em que 
esta resolução seja remettida á commissão de 
fazenda para fazer parte do orçamento, na occasião 
em que se tractar da sua discussão. 

(O Sr. presidente do concelho dá um aparte.) 
Pois uma verba de orçamento com um – desde 

já – não produz o mesmo effeito? 
O SR. SOUZA RAMOS: – Mas isto é mais 

regular. 



general Antonio Corrêa Seára, á viuva e filhas do 
coronel Francisco Victor de Mello e Albuquerque e ao 
conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos de 
Drumond. 

 
EMPREGADOS DO ARCHIVO PUBLICO. 

 

Entra em 1ª discussão a proposição da mesma 
camara, auctorisando o governo a dispender até a 
quantia de 3:000$ com as gratificações addicionaes 
aos empregados do archivo publico. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. 
presidente, esta medida me parece desnecessaria e 
decretada fóra das normas constitucionaes. Parece-
me desnecessaria, porque a organisação do archivo 
publico como repartição publica, hoje dependencia da 
secretaria do imperio, está subordinada ás regras que 
devem comprehender o serviço daquella secretaria, 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Concordo 

que é mais regular estabelecer em leis separadas 
todos os serviços das repartições publicas; mas então 
seria preciso que se adoptasse um principio geral.. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Sem duvida. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e que se 

fizesse a mesma cousa a respeito de todos os 
serviços que dependem de paga do thesouro; então o 
nobre ministro deve nos apresentar uma organisação 
do archivo publico, e não sómente a respeito destes 
empregados que pedem augmento da gratificação. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Está organisado 
e confirmado por lei. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual é a lei? 
O SR. FERREIRA PENNA: – Não tenho 

presente a data. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O ministerio 

anterior separou o archivo da secretaria do imperio, e 
fez muito bem, porque não havia archivo naquella 
secretaria; começou-se a fazer uma repartição, aliás 
de muita importancia, por um decreto... 

(Há um aparte.) 
Mas eu queria que o governo, assim como 

apadrinhou a pretenção para se marcar ordenados, 
fizesse a organisação da repartição, e nessa 
organisação viessem os ordenados, pois do 
contrarios até podem ser os ordenados marcados por 
uma lei e as gratificações por outra. Agora, si o nobre 
ministro quer adoptar o principio de só marcar 
gratificações por lei, então é outro caso; mas veja o 
nobre ministro em que se mette, porque S. Ex. tem 
marcado muitas gratificações sem ser por lei. 

Sr. presidente, este projecto vindo da outra 
camara joga com a organisação de uma repartição; 
tracta-se de estabelecer um principio aliás bom, e é 
por isso mesmo que este negocio devia ser 
examinado e não ser approvado immediatamente. 

Tractando-se de um augmento de despesa que 
importa seguramente em 3:000$000, parece ao 
menos que o nobre ministro do imperio nos devia 
dizer alguma cousa, porque S. Ex. sabe que ainda ha 
poucos dias o seu collega, o Sr. ministro da fazenda, 
disputou á ponta d’espada os 2:000$000 que tinham 
de ir para o thesouro, não querendo de maneira 
alguma que se alliviasse os militares de pagarem os 
emolumentos de suas patentes, porque isso privava o 
thesouro de 2:000$000 necessarios para 
melhoramentos materiaes; elle fez um escarcéo 
tamanho que nos deu o direito de dizer ao nobre 
ministro do imperio que o seu collega não ha de 
gostar deste augmento de despesa de 3:000$; e acho 
que desta maneira os Srs. ministros não estão de 
accôrdo: o Sr. ministro da fazenda, fallando-se em 
diminuir 2:000$, gritou logo, entretanto que agora 
tracta-se de dar gratificações que importarão em 
3:000$. Eu desejarei ouvir a opinião do nobre 
ministro do imperio, porque me parece que S. Ex. tem 
de brigar com o seu collega. 

O Sr. Marquez de Olinda diz que o governo não 
tem concedido augmento algum de gratificação da 
natureza desta de que se tracta, isto é, permanente. 
E’ cousa que só se faz por lei. Conservou, é verdade, 
gratificações que existiam de longa data com o 
assentimento do corpo legislativo, e concedeu outras 
temporarias, o que todos os ministerios têm feito. 
Mas isto é cousa muito differente. 

para dar a seu arbitrio gratificações aos empregados 
daquella repartição; em 2º logar que essas 
gratificações são provisorias, até que a reforma 
daquella repartição se faça na conformidade do 
decreto ahi citado. 

Senhores, emquanto á primeira parte, não 
posse de fórma alguma sustentar a resolução, por 
isso que me parece que é caso novo ou virgem no 
nosso parlamento. Em geral, quando se augmentam 
ordenados ou gratificações, isto se faz designando a 
quantia que cada um dos empregados da repartição 
deve ter; não se deixa ao arbitrio do governo dar a 
uns tal quantia e a outros aquillo que elle entender 
em sua sabedoria ou parcialidade. 

Creio, Sr. presidente, que até hoje ainda se não 
descobriu uma resolução desta ordem. Este anno 
tivemos de augmentar os ordenados, de fazer 
algumas concessões economicas aos empregados do 
supremo concelho militar; e o que aconteceu? 
Designaram-se taes e taes gratificações, taes e taes 
ordenados para taes e taes empregados; mas não se 
disse «o governo fica auctorisado para dispender até 
á quantia de tanto com gratificações aos empregados 
da repartição já mencionada.» O caso portanto é 
absolutamente novo, e eu desejára que o nobre 
ministro do imperio, que deve recusar-se a todas 
estas auctorisações, que podem envolver parcialidade 
da parte do ministerio, nos explicasse a razão por 
que consente que passe tal resolução. 

Senhores, creio que não é um serviço feito ao 
ministerio darem-se estas e outras auctorisações. O 
resultado, V. Ex. desde já fique prevenido, será que, 
quaesquer que forem os motivos e fundamentos com 
que o governo distribua estes 3:000$000, nenhum 
dos empregados daquella repartição ha de ficar 
sufficientemente satisfeito; a idéa de parcialidade ha 
de entrar no juizo de cada um delles, no juizo das 
pessoas com elles entrelaçadas, no juizo em uma 
palavra do publico; portanto não é um favor, não é 
um beneficio, é um pessimo presente que se faz ao 
ministerio. 

Além disso peço licença a V. Ex. para dizer: si o 
corpo legislativo, senhores, não tem tempo para 
investigar as razões e fundamentos com que deve 
augmentar os ordenados ou gratificações dos 
empregados publicos, é, ou se considera obrigado a 
denegar tal direito; porque, Sr. presidente, não será o 
corpo legislativo, si elle não póde ter tempo, 
informado pelo governo, para determinar que os 
empregados daquella repartição tenham este 



Esta resolução foi iniciada o anno passado; 
concede um pequeno augmento a empregados que o 
merecem. Si passar, elles entrarão desde já no gozo 
dessa diminuta vantagem; mas, si se esperar pelo 
orçamento para attender ás justas reclamações dos 
empregados do archivo publico, nem daqui a dois 
mezes poderão elles aproveitar-se de qualquer 
melhoramento que lhe seja concedido. 

O Sr. Silveira da Motta desiste das observações 
que fez, comtanto que fique firmado o principio de 
que não serão mais fixadas gratificações, sinão por 
lei. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Sr. presidente, opponho-me á resolução por um 
outro principio. A resolução diz: (lê) 

Do contexto desta resolução resulta que duas 
idéias se envolvem nella: 1ª Uma auctorisação ao 
governo 

augmento e não aquelle? 
Senhores, é um direito que tem o senado, é um 

direito que o corpo legislativo não póde, 
razoavelmente fallando, delegar ao poder executivo; 
estão bem marcadas na constituição as faculdades de 
um e outro poder; um nomeia os empregados 
publicos, mas o outro é quem lhes determina, é quem 
lhes assigna o ordenado ou gratificação; por que 
motivo, pois, havemos nós de delegar ao poder 
executivo, auctorisal-o para, a seu arbitrio, dar a um 
mais, a outro menos, e assim por diante? 

Para mais justificar a minha opinião, veja V. Ex. 
o numero dos empregados. Segundo a tabella dos 
vencimentos actuaes dos empregados do archivo 
publico do Imperio, ha um director com 1:200$. 

Quanto ha de dar a este empregado de 
gratificação o nobre ministro do imperio? E si já tem 
em sua mente, si não se quer dirigir sinão pela 
justiça, que nol-o diga hoje. Então faça-se uma 
emenda ao projecto, 
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determinando que o director terá tanto de gratificação. 
Onde está aqui o inconveniente? Por que motivo ha de ir 
esta denegação ao governo, e de uma faculdade expressa 
e bem determinada na constituição? Ha um official-maior 
com 1:000$. Quanto ha de ter este official de gratificação? 
Por que motivo não vai aqui designado? Ha dois officiaes a 
800$ cada um. Porque não diz o nobre ministro que cada 
um delles terá tanto de gratificação, como se faz 
geralmente? Eu creio, não sei, póde ser que esteja em 
erro; mas não me parece que um projecto desta ordem 
tenha precedentes na nossa casa, isto é, no corpo 
legislativo. Assim, por esta fórma, seguindo-se esta 
doutrina, estabelecendo-se este precedente, veja V. Ex., 
note bem, que a creação, a nomeação e a determinação 
de ordenados ficam absolutamente pertencente a um só 
poder do Estado. Senhores, é isto conveniente? Não é isto 
uma verdadeira confusão de poderes? Ha harmonia nisto; 
aquella harmonia marcada, determinada expressamente 
pela constituição? 

Sr. presidente, eu estou resolvido, franca e 
lealmente o declaro ao senado, a manter de ora em diante 
todas as attribuições dadas ao poder legislativo. Já disse 
na casa que o meu fim é fazer que a constituição seja uma 
realidade, quer não haja mais confusão de poderes, quer 
haja harmonia para poder o paiz gozar dos beneficios do 
systema representativo que jurou. Ninguem diga – estou já 
preparado para essa censura, ninguem diga – vós o que 
tendes feito até hoje? Si tenho feito o contrario, Sr. 
presidente, declaro muito francamente ao senado, peço 
perdão, sinão m’o querem dar, eu quero obtel-o 
reformando o meu procedimento. 

Ora, creio, senhores, que, fallando com esta 
linguagem franca, não deixarei de obter a benevolencia do 
senado para que releve essas faltas por mim commettidas. 
Mas, si eu tenho de justificar este meu procedimento, direi 
ao senado que até hoje circumstancias excepcionaes 
vigoravam no meu espirito, arrancavam-me estas 
concessões; via o poder fraco, e então alentava-o com 
auctorisações; via o paiz ainda não bem constituido, 
porconseguinte dava ao poder permanente, aquelle que 
tem a théoria e a practica, auctorisações para encaminhar, 
regular, fixar e consolidar o systema. 

Hoje as circumstancias são outras; vejo que o poder 
executivo tem tudo absorvido; que os ministros ainda 

E, si o Sr. ministro do imperio acha desarrazoadas 
as minhas observações, creio que facil lhe é offerecer 
emenda, marcar as gratificações que cada um destes 
empregados deve ter. 

Considerações porém de outra ordem agora peço 
licença ao senado para submetter á sua consideração. 

Sr. presidente, não é só o archivo publico que 
merece contemplação pelo que respeita á posição em que 
se acham os seus empregados. Todos os empregados 
publicos desejam, e me parece que até um certo ponto 
elles têm direito de obter do corpo legislativo algum 
melhoramento á sua sorte economica. Estas medidas 
parciaes não servem sinão de estimular os desejos dos 
empregados publicos ao mesmo tempo que lhes infunde 
n’alma o desanimo, porque vêm uns obterem, entretanto 
que outros nada conseguem. 

Não será, melhor, Sr. presidente, que nós façamos 
uma estatistica, permitta-se-me o termo, economica do 
estado em que se acham os ordenados e gratificações dos 
empregados publicos; que tomemos uma base de 5, 6, 
10%, ou aquillo que mais razoavel fôr considerado pelo 
corpo legislativo, para, segundo ella, serem augmentados 
os ordenados e gratificações de todos os empregados 
publicos, tendo-se em consideração, não só os empregos, 
mas tambem as localidades em que elles os exercem? 
Não será isto mais razoavel e mais justo? Não terá por 
base a equidade; não se satisfarão as intenções, os 
desejos, as necessidades de todos, que proclamou do alto 
do throno a falta da corôa? Sem duvida alguma, Sr. 
presidente. Portanto esta consideração me parece mais 
uma forte razão do motivo por que voto contra o projecto. 

Além disto, Sr. presidente, creio que este projecto 
deve ser impugnado pelo senado por uma outra 
consideração, e vem a ser a que é verdadeiramente 
segunda base do projecto: «Até que, diz o projecto, seja a 
mesma repartição reformada, em virtude da auctorisação 
conferida pelo art. 10 do decreto n. 781 de 10 de setembro 
de 1854.» 

Si acaso fizermos esta concessão, o poder 
executivo, que foi auctorisado para fazer a reforma, não a 
fará, não cuidará della, e os empregados desta repartição, 
que receberam gratificação, não propugnarão, não instarão 
para que a reforma se faça, porque já estão satisfeitos. 

A’ primeira vista parece que nada perde o serviço 



querem mais; que as camaras de pouco valem; que se diz 
mesmo em uma folha semi-official que receie o senado do 
seu comportamento; porque, senhores, ou uma resolução, 
ou uma reforma nos termos da primeira arrancará o 
senado da posição em que se acha hoje. 

Não hei de eu, senhores, nesta occasião, procurar 
fazer com que a constituição seja uma realidade; dar toda 
a espansão aos principios liberaes, constitucionaes, que 
têm constantemente palpitado em meu coração; sustentar 
essas doutrinas puras de uma liberdade regrada segundo 
o systema que nós temos jurado? Hei de, Sr. presidente, 
mais do que nunca, protesto, ser incançavel sentinella no 
senado para que, quaesquer que possam ser as nuvens 
que escureçam o nosso horizonte politico, a minha 
consciencia esteja satisfeita. 

Sr. presidente, dizia eu portanto que a auctorisação 
que se pretende dar por esta resolução ao poder 
executivo, não é de fórma alguma constitucional, protesto 
contra ella. 

publico, que tudo se achará nos verdadeiros eixos. Mas 
note o senado que, quando o corpo legislativo decretou a 
reforma, não teve em vistas sómente o augmento dos 
ordenados, o melhoramento da sorte dos empregados; 
teve tambem em vista o melhoramento do serviço da 
repartição. Portanto, si ficarem satisfeitos os empregados 
daquella repartição tendo este augmento de gratificação, o 
serviço publico não fica de modo algum satisfeito, porque a 
reforma não se faz; era preciso portanto que uma cousa 
fôsse feita conjunctamente com a outra; isto é, que na 
mesma occasião em que se attendesse á sorte dos 
empregados do archivo publico, se attendesse tambem á 
utilidade que aquella repartição presta ao paiz; que se 
fizesse a reforma, que se estabelecesse nella os encargos 
que aquelles empregados devem ter, devem preencher: 
desta fórma satisfazia-se a esta necessidade do serviço 
publico. 

Entretanto que a resolução dá por um lado maior 
ordenado ou gratificação, de outro lado não reforma a 
repartição; e porconseguinte o paiz não tem beneficio 
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algum. Não é isto, Sr. presidente, um inconveniente da 
resolução; não é isto opposto á mente dos legisladores, 
quando, querendo attender á sorte dos empregados 
publicos, auctorisaram o governo para fazer a reforma? 
Sem duvida alguma. 

Sou de opinião portanto, Sr. presidente, que o 
projecto não deve passar sem emendas, e na minha 
opinião seria melhor que elle não passasse, que ficasse 
adiado até o governo fazer a reforma, augmentar os 
ordenados, e ao mesmo tempo melhora o serviço. 
Passando o projecto, melhora-se a sorte dos empregados 
e não se melhora o serviço. E é isto o que nós queremos? 
Não é de forma alguma; por isso voto contra elle. 

Desejaria mesmo propôr, Sr. presidente, um 
adiamento para que fôsse o projecto á uma commissão, 
afim della dar o seu parecer sobre elle, e determinar o 
quantitativo que cada um dos empregados deve ter de 
augmento de gratificação; e, consultando ou ouvindo o 
nobre ministro do imperio, tractasse de fazer a nova 
reforma. Porém não proponho em attenção e reverencia ao 
nobre ministro que ha pouco me fez a honra de dizer que 
eu havia de ficar satisfeito com aquillo que elle ia expôr-me 
e ao senado. E eu, que faço timbre de prestar ao nobre 
ministro do imperio todas as attenções imaginaveis, toda a 
sympathia e amizade que em geral existem entre pessoas 
taes como eu e o nobre ministro, termino aqui este meu 
pequeno discurso, esperando o que póde dizer o nobre 
ministro do imperio. 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – A observação 
que fez o nobre senador acerca da auctorisação que se dá 
ao governo para mandar dar estas gratificações aos 
empregados do archivo, eu a reconheço fundada: esta eu 
a esperava. Mas é preciso notar que se tracta aqui de uma 
medida provisoria; tracta-se de acautellar a penuria em 
que vivem aquelles empregados. Portanto não devemos 
embaraçar a passagem do projecto. O principio está salvo. 
A lei é que estabelece as gratificações. 

Agora, para satisfazer ao nobre senador, direi a 
base, segundo a qual pretendo fazer esta distribuição. A 
base existe no mesmo regulamento desta repartição. Os 
ordenados estão marcados, ha de se fazer uma proporção 
em relação a elles, segundo as suas differenças. O director 
tem 1:200$, o official maior 1:000$, os officiaes 800$ cada 
um e assim vão diminuindo. De 200$ na mesma proporção 

á elevação do preço porque está tudo? toca quasi nada. 
Ora, senhores, 1:200$ para o director. Actualmente está 
vago este logar, o qual é servido pelo official-maior: este 
empregado desempenha optimamente suas funcções; é 
muito assiduo, tem bastante intelligencia, e é doptado de 
um talento particular para aquelle serviço, que 
desempenha com toda a pericia. E’ deste modo que 
queremos ter bons empregados! 

Portanto não haja medo que isto seja um motivo 
para se descançar na reforma da repartição e no 
melhoramento do serviço da mesma. O meu interesse é 
unicamente attender á sorte destes empregados. Não 
mando emenda. Si fôr para uma commissão, demora-se 
isto; e sabemos que, si a passar a emenda, ella tem de ir 
para a camara dos deputados; poderá até passar esta 
sessão sem se fazer nada. Por isso acho que é embaraçar 
tudo mandar para a commissão. O senado decida como 
entender na sua sabedoria. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão fica adiada 
pela hora, e passa-se á 2ª parte da ordem do dia. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA JUDICIARIA. 
 
Continúa a discussão adiada na sessão 

antecedente do art. 1º da proposição da camara dos 
deputados sobre a administração da justiça, com a 
emenda do Sr. Vasconcellos, apoiada na referida sessão. 

O artigo é este: 
«Art. 1º haverá concelho de jurados nas cabeças de 

comarca, os quaes serão pelo governo designados; e nas 
cidades e villas populosas que tiverem 100 jurados pela 
qualificação actual.» 

«A creação ou conservação do concelho de jurados 
nos referidos logares, assim como a do fôro civil naquelles 
em que não houver concelho, dependem de decreto do 
governo.» 

A emenda é esta: 
«§ 1º Fica elevado a 100 o numero de jurados que 

o art. 31 da lei de 3 de dezembro de 1841 tem marcado, 
para que possa haver em qualquer termo um concelho. 
Exceptuam-se os termos das provincias do Amazonas, 



se ha de dividir os 3:000$. Assim me parece mais natural;  
augmenta-se na razão dos vencimentos, segundo as 
categorias dos empregados, e melhora-se a sorte de todos 
com egualdade. Não offereço a emenda; 1º, por ser uma 
medida provisoria; 2º, porque isto vai demorar esse 
beneficio, e que bem pequeno é áquelles empregados; 3º, 
porque se ha de tomar isto em consideração quando se 
fizer a reforma. 

A este respeito disse o nobre senador: «dando este 
melhoramento, fica esquecida a reforma da repartição.» 

Isto era suppôr: 1º que os empregados são os 
unicos interessados na reforma pelas vantagens que dahi 
hão de tirar, o que é suppôr que o governo não attende ás 
necessidades do serviço; em 2º logar, isto seria suppôr 
que os empregados ficavam já muito satisfeitos com este 
augmento e que deixavam de instar pela reforma. Ora, 
senhores, com este augmento de 3:000$ distribuidos por 
dez empregados, que cuido que tantos são, quanto vem a 
tocar a cada um de augmento, e o que é isto em attenção 

 

Matto-Grosso, Goyaz e Piauhy, onde serão bastantes 60 
jurados.» 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY (pela ordem): – 
Eu  pensava que havia sobre a mesa um requerimento de 
adiamento do nobre senador pela provincia de Matto-
Grosso. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu declarei na ultima 
sessão que o Sr. Miranda tinha mandado á mesa um 
requerimento, pedindo adiamento da discussão até que se 
imprimissem as emendas do Sr. Vasconcellos; mas como 
existia apenas uma emenda, não era possivel saber-se 
quaes eram as que o honrado membro queria que fossem 
impressas, e que eu não podia portanto admittir o 
requerimento sem que seu auctor lhe désse nova fórma. 

O SR. MIRANDA (pela ordem) : – Ainda  não fallei 
na discussão do artigo; fallei a primeira vez para explicar o 
meu adiamento, e agora tomo a palavra pela ordem para o 
mesmo fim. 

O Sr. ministro da justiça se havia offerecido a 
mandar á mesa as differentes emendas que havia 
formulado em relação aos diversos artigos do projecto de 
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1854, e tinha dito que desejava que suas emendas fossem 
impressas em correspondencia com cada um desses 
artigos, para que, sendo a materia evidentemente 
conhecida por todos os senadores, podesse então entrar 
em discussão, afim de que esta fôsse mais facilitada e 
podesse ser mais bem comprehendida. 

Eu, aproveitando o offerecimento do Sr. ministro da 
justiça, formulei o meu requerimento de adiamento, 
pedindo pelos meios regulares estabelecidos no regimento 
aquillo que S. Ex. não tinha feito por esse modo. 

O Sr. visconde de Abaeté, orando depois do Sr. 
ministro da justiça, insistiu no mesmo pensamento; disse 
que approvava muito o accôrdo em que se achava S. Ex., 
e lhe rogava ao mesmo tempo houvesse de mandar á 
mesa o seu requerimento de adiamento; porque, si o não 
fizesse, o Sr. visconde de Abaeté o faria. 

Não o tendo tambem feito o Sr. visconde de 
Abaeté, entendi que o devia fazer; mas, como o Sr. 
ministro da justiça houvesse retirado as suas emendas, as 
quaes já tinham sido submettidas á consideração da mesa, 
e como fôsse neste presupposto que mandei o meu 
requerimento, parecendo-me agora que em virtude 
daquelle facto elle não póde mais ter logar, formularei 
outro redigido do seguinte modo: que o Sr. ministro da 
justiça remetta novamente á mesa as emendas que já 
havia mandado, e que estas sejam impressas em 
correspondencia com os differentes artigos do projecto, 
segundo S. Ex. se havia compromettido... 

O SR. D. MANUEL: – Nunca se viu tal 
requerimento. 

O SR. MIRANDA: – ...e como isso não póde ter 
logar hoje e nem talvez amanhan, peço o adiamento do 
projecto até que sejam impressas as emendas. Eis os 
termos em que vou formular o meu requerimento. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, ou eu não me exprimi com clareza, ou os 
nobres senadores, e até creio que os jornaes que 
extractam os nossos debates, não me comprehenderam. 
V. Ex. tem muito boa memoria, e portanto basta que eu 
recorde o que se passou, porque isto explica 
completamente o facto. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Já o Sr. presidente 
explicou. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando se 

fôsse por paragraphos; e, como o senado votou por este 
requerimento, não houve que attender ao que eu tinha 
lembrado acerca das emendas. 

Bem vê V. Ex. a differença de uma e outra situação: 
no primeiro caso eu podia comprehender em uma emenda 
todas as doutrinas dos 13 paragraphos do art. 1º, e no 
segundo caso, tinha de limitar-me a offerecer a emenda 
relativa ao art. 1º 

V. Ex. mesmo fez-me outro dia a honra de explicar 
o meu pensamento, quando fallava o nobre senador pela 
provincia de Minas a quem acaba de referir-se o nobre 
senador pela provincia de Matto-Grosso. 

Senhores, darei uma ultima explicação que me 
parece satisfactoria. As emendas que tenho de offerecer 
ao projecto são ipsis verbis (eu já o disse, porém repito) 
são ipsis verbis o meu projecto que já foi impresso; e ha 
perto de dois mezes está em poder dos nobres senadores; 
não altero cousa alguma nesse projecto. Agora, como a 
discussão é por paragraphos, eu não posso tambem deixar 
de ir emendando os paragraphos á proporção que V. Ex. 
fôr annunciando que entram elles em discussão. 

Levantei-me, pois, para dar esta explicação, afim de 
que fique bem claro que eu não quiz significar com 
aquellas palavras proferidas em uma das sessões 
passadas sinão que, na apresentação das emendas, 
conservo o meu projecto tal qual, com a differença de que, 
segundo o que se venceu, tenho de o ir fazendo 
paragrapho por paragrapho. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY (pela ordem): – 
Sr. presidente, eu pensava que o requerimento do nobre 
senador pela provincia de Matto Grosso era nada mais e 
nada menos do que a realização da proposta ou 
lembrança espontanea do nobre ministro da justiça. 

Tanto o projecto de 1854 como o substitutivo do Sr. 
ministro da justiça foram impressos, nós os conhecemos; 
mas o que me parece indispensavel é que saibamos quaes 
são as disposições do projecto do nobre ministro que têm 
de substituir cada uma das disposições do projecto de 
1854; e a razão é esta: Supponha V. Ex. que hoje vota-se 
o art. 1º com a emenda do nobre ministro; V. Ex. dá para a 
ordem do dia a continuação da discussão do projecto, e 
nós sabemos qual é a ordem do dia no projecto de 1854; 
mas, como o nobre ministro não quer esse projecto de 
1854, não sabemos quaes são as disposições do projecto 



tractou de principiar a 2ª discussão do projecto, 
appareceram duvidas por parte de alguns dos nobres 
senadores ácerca da melhor direcção do debate; disseram 
elles que, emendando eu o art. 1º com uma grande serie 
de emendas, haveria confusão para se poder 
comprehender bem a disposição de cada um dos 
paragraphos que eu apresentava substituindo ou alterando 
os do artigo. Então respondi que tal era o meu desejo de 
condescender, que tal era o meu empenho pela completa 
elucidação da materia, que submettia á consideração de V. 
Ex. o seguinte, que não sabia si era conforme o regimento, 
isto é, si eu podia mandar á mesa as emendas a todo o 
projecto para serem impressas e distribuidas. 

O SR. MIRANDA: – Estamos de accordo, esse é o 
fim do meu requerimento. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não fiz pois 
requerimento algum. 

Decorridos alguns momentos, um nobre senador 
pela provincia da Bahia requereu que a discussão 

do nobre ministro com que no dia seguinte S. Ex. virá 
substituir as daquelle. 

V. Ex. conhece perfeitamente que emendas lidas na 
mesa, ás vezes em occasião de algum sussurro, não são 
sempre comprehendidas. Esta materia é muitissimo 
complexa, uma palavra em logar de outra póde produzir 
grande alteração. 

Senhores, ás vezes por se querer andar muito 
depressa chega-se mais tarde ao fim (apoiados). Não 
pretendo demorar a discussão; o que desejo é que ella 
marche em ordem. Não me pronuncio pelo adiamento; o 
que desejo é que as emendas do nobre ministro, com a 
referencia que elle lhe quer dar ao projecto de 1854, sejam 
impressas no jornal da casa; desejo uma discussão clara. 

Recorde-se o nobre ministro de que a lei de 3 de 
dezembro de 1841 começou a ser discutida a 16 de junho; 
no dia 21 de julho seguinte tinham passado 14 artigos e a 
lei tem 124; continuou a discussão no dia 30 de julho, foi 
até 25 de agosto seguinte passando 
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sómente 54 artigos; finalmente no anno seguinte foi 
para a camara dos deputados em 16 de outubro. 
Estou certo de que não ha de acontecer o mesmo com 
o projecto do nobre ministro da justiça... 

O SR. MIRANDA: – Si acontecer, não se 
perderá nada. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – A lei de 
3 de dezembro é uma lei que dura ha 17 annos; têm-
se feito varias tentativas para reformal-a, e essas 
tentativas têm sido mallogradas. Não nos aconselha 
isso um exame muito maduro? Não se está vendo que 
o projecto do nobre ministro vai substituir o projecto 
de 1854, que na camara dos Srs. deputados ha de 
passar sómente por uma discussão, sem que possa 
soffrer emendas? Não será isto uma razão para que 
se institua aqui uma discussão mais perfeita e clara, e 
para que saibamos o que teremos de discutir e votar 
no dia seguinte? 

Eu applaudi na ultima sessão a lembrança do 
nobre ministro, bem que S. Ex. recuasse... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não 
recuei. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O nobre 
ministro disse que mudára de opinião, porque a 
discussão tem agora de ser feita por paragraphos; 
mas, pergunto eu, no projecto de S. Ex. não ha 
paragraphos que substituam os do projecto de 1854? 
Por isso que a discussão tem de ser por paragraphos, 
ha de ser tambem muito mais miuda, e é isso mais 
uma razão para que seja desenglobado o projecto do 
nobre ministro, afim de accommodal-o ao outro. 

Parece-me que o que eu digo é muito razoavel, 
e não póde ter outro resultado sinão tornar a 
discussão mais clara e talvez mais breve. 

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, não ouvi 
ainda uma razão, não digo valiosa, mas nem ao 
menos plausivel para este adiamento. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento de 
adiamento não está em discussão, porque não foi 
ainda apoiado. 

O SR. D. MANUEL: – Como fallaram os 
senhores que me precederam? 

O SR. PRESIDENTE: – Pela ordem. 
O SR. D. MANUEL: – Então peço a V. Ex. que 

tambem me conceda a palavra pela ordem. 
O SR. MIRANDA (levantando-se): – Sr. 

presidente, tudo depende do Sr. ministro da justiça... 
O SR. D. MANUEL (ao Sr. Miranda): – Veja 

V. Ex. que ainda estou de pé... mas é verdade, agora 

S. Ex. não nos quer dar essa informação, não 
nos quer guiar. Si o nobre ministro quer mandar as 
emendas, renuncio ao meu adiamento. Está paga a 
divida, Sr. D. Manuel. 

O SR. D. MANUEL: – Estamos quites. 
O SR. VASCONCELLOS (Ministro da 

Justiça): – Sr. presidente, vou fazer um esforço para 
vêr si torno bem claro, bem patente o embaraço que 
ha em satisfazer o pedido do nobre senador. 

Usarei de um exemplo. 
Supponha V. Ex. que entrava em 2ª discussão o 

projecto que veiu da camara dos Srs. deputados, sem 
que eu houvesse anteriormente apresentado idéa 
alguma de reforma judiciaria; e que deliberava o 
senado que a discussão fôsse por paragraphos: podia 
alguem exigir que o ministro da justiça apresentasse 
todas as emendas que tivesse em mente offerecer ao 
projecto? 

O SR. MIRANDA: – A hypothese é mui 
diversa. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é só o 
ministro da justiça que tem o direito de emendar o 
trabalho que veiu da camara dos Srs. deputados; esse 
direito exerce qualquer dos meus honrados collegas; 
pergunto: si eu mandasse um requerimento á mesa 
dizendo: «Requeiro que se imprimam as emendas que 
tiverem de ser offerecidas pelos Srs. senadores... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Antes de se discutir era muito regular. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...podia 
ser admittido este requerimento, que começava por 
não ter senso commum?» 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu 

apresentei o meu projecto como senador, e não na 
qualidade de ministro... 

O SR. MIRANDA: – Com todos os auxilios de 
ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...e 
quando assim não houvesse feito, membro desta 
casa, não perco as prerogativas que tem o senador do 
Imperio. 

O SR. D. MANUEL: – E’ verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Pergunto 

mais a V. Ex., como hei de mandar uma emenda 
substitutiva de todos esses paragraphos, sem saber o 
que se vencerá? Eu me explico. 

Diz o art. 1º: «Haverá concelho de jurados nas 
cabeças de comarcas, etc.» Eu substituo este artigo 



lembro-me que lhe devo uma divida, e por 
consequencia sento-me. 

O SR. MIRANDA: – Queira V. Ex. perdoar-
me, não quero que me pague agora essa divida. 

O SR. D. MANUEL: – Pago-a por força, sou 
bom pagador. 

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, tudo 
depende do nobre ministro da justiça; responda elle: 
quer ou não mandar á mesa todas as suas emendas 
coordenadas? Si quer mandar, esse requerimento que 
está na mesa é sufficiente; e, si não quer, eu o 
redigirei em outros termos, isto é, requeiro que fique 
adiada a discussão do projecto até que se imprimam 
as emendas que tem de mandar á mesa o Sr. ministro 
da justiça. 

por este outro: «Fica elevado a 100 o numero dos 
jurados que o art. 31 da lei de 3 de dezembro de 
1841 tem marcado para que possa haver em qualquer 
termo um concelho, etc.» Cahem, por exemplo, estes 
dois artigos, todos os relacionados com elles tambem 
cahem; é a consequencia, porque o senado não póde 
votar materia contradictoria: logo, qual o meio de se 
emendar o projecto? E’, á proporção que V. Ex. 
annunciar que entra em discussão tal artigo ou tal 
paragrapho, offerecer-se-lhe a emenda 
correspondente. Para tirar qualquer escrupulo, eu já 
declarei que as emendas que tenho de mandar á 
mesa em nada alteram o projecto que offereci. 

Como se póde argumentar allegando confusão, 
si a confusão provém da deliberação que se tomou?  

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Que 
duvida! 
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O SR. MIRANDA: – Foi do projecto passar 
para segunda discussão sem ter sido discutido. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quanto ao 
dizer-se hoje novamente que nós vamos privar a 
camara dos Srs. deputados do direito de discutir 
amplamente a materia, que tambem aqui ficamos 
privados da primeira discussão que o meu projecto 
deveria ter tido, respeitando os talentos e a longa 
practica parlamentar do nobre senador que allegou 
este inconveniente, peço licença para declarar-lhe 
que não acho procedencia alguma na sua allegação. 
Já se tem explicado, já se tem dito muitas vezes que 
o senado tem emendado projectos de egual 
importancia, remettidos da camara dos deputados; 
que esses projectos têm voltado áquella camara e ahi 
têm sido sujeitos a uma unica discussão, porque essa 
é a marcha determinada no regimento da casa. 

Demais, si na discussão por paragraphos 
descubro alguns inconvenientes, nada vejo que 
embarace de considerar completamente o assumpto 
de cada um dos paragraphos e de estabelecer um 
debate muito esclarecido. Tractamos da reunião dos 
jurados: os nobres senadores que entenderem que se 
deve manter o estado actual, allegarão suas razões; 
aquelles que entenderem que se deve estabelecer jury 
nas cabeças de comarca, apresentarão tambem os 
motivos que os induzem a preferir esse arbitrio; os 
que forem de parecer que se adopte a medida que 
proponho, tambem produzirão as razões por que 
assim pensam. Ora, poderá haver alguma 
complicação em um debate regulado por este modo? 
Creio que nenhuma. 

Portanto, respondendo ao nobre senador que 
fez a honra de interpellar-me, digo que, á medida 
que a V. Ex. pozer em discussão os paragraphos, irei 
eu apresentando emendas, assim como espero que 
muitas emendas serão apresentadas pelos nobres 
senadores, e nem com isso me direi sorprendido. Não 
sei a natureza das emendas que cada um dos nobres 
senadores tem tenção de mandar; não sei mesmo que 
emendas a honrada commissão pretende offerecer. 
Ora, si se allega sorpreza, V. Ex. bem vê que maior 
sorpreza devia eu sentir, esperando de tantas 
capacidades do senado emendas sobre materias que 
lhes são familiares. Concluo pois declarando que não 
posso mandar todas as emendas conjunctamente á 
mesa, e parece-me que as razões que dei tornam 
bem claro e patente o fim do meu procedimento. 

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, eu disse 
que, desde que o nobre ministro da justiça não 

Dada esta satisfação ao senado, vou em poucas 
palavras e com a maior concisão possivel tomar em 
consideração a emenda apresentada pelo nobre 
ministro da justiça ao art. 1º do projecto da camara 
dos Srs. deputados acerca da reforma judiciaria. 
Provarei ao nobre ministro e áquelles que seguem 
suas opiniões... 

O SR. D. MANUEL: – Como o Sr. visconde de 
Uruguay... 

O SR. BARÃO MURUTIBA: – ....que não 
desejo contribuir para que esta discussão seja 
protelada: e pois me hei de cingir á materia sem 
occupar-me da parte politica que poderia ser 
examinada. 

Sr. presidente, a reforma judiciaria devia ter um 
de dois motivos para ser apresentada: ou porque 
tendesse á melhor repressão dos delictos, ou para dar 
maior garantia aos accusados. 

Conviria, pois, que no projecto dominasse 
alguma destas duas idéas, e que o nobre ministro nos 
revelasse si sua intenção é reprimir melhor os crimes, 
ou si pretende dar maiores garantias á justiça em 
relação aos accusados. Eu entendo que o art. 1º não 
conseguirá nem o primeiro fim, nem o segundo; isto 
é, que elle não póde servir para melhor repressão dos 
delictos, nem para protecção dos accusados; em uma 
palavra, que não melhora a administração da justiça. 

Quando digo «o artigo», refiro-me á emenda 
do Sr. ministro da justiça, porque sei que o projecto 
principal está completamente abandonado, fóra de 
questão; e que as idéas que se procuram fazer passar 
são sómente as emittidas nas emendas do nobre 
ministro. 

Pretende o nobre ministro da justiça que não 
possa haver jury sinão naquelles logares que 
contiverem ao menos 100 jurados, sem distinguir si 
esse jury será reunido na cabeça da comarca ou em 
outro qualquer termo, ou mesmo deixará de existir 
em alguma comarca. Esta idéa é absolutamente 
diversa da que o antecessor do nobre ministro 
manifestou em seu projecto; ahi se vê que o mesmo 
ex-ministro não pretendia supprimir o jury em 
nenhuma comarca, pelo contrario queria que cada 
uma tivesse pelo menos um tribunal de jurados. 

Ora, é justamente isto o que não póde afiançar 
o artigo do nobre ministro da justiça, porque, 
duplicando o rendimento dos jurados para a sua 
qualificação, acontecerá que em algumas comarcas 
não poderá haver cidadãos legalmente habilitados 
para composição do tribunal. 



quizesse, como não quiz e não quer satisfazer-me, 
desempenhando o seu primeiro compromisso de 
mandar as emendas á mesa, retirava o requerimento, 
e é o que agora peço a V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE: – Está retirado o 
requerimento, visto não ter sido ainda apoiado, e não 
ser necessario por isso o consentimento da casa. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O senado 
não devia esperar que eu fallasse nesta discussão... 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – ...Mesmo 

por esse apoiado do nobre senador, eu não usaria da 
palavra, si elle, continuando para comigo o 
procedimento que costuma ter, não houvesse 
attribuido á commodo meu a promessa de não 
envolver-me nesta discussão, visto me não ser 
permittido discorrer sobre todos os pontos do 
projecto do nobre ministro da justiça. 

Isto reconheceu o nobre ministro fazendo 
excepção quanto ás provincias do Amazonas, Goyaz, 
Piauhy e Matto-Grosso; mas, como existem comarcas 
no interior que estão nas mesmas circumstancias das 
exceptuadas, segue-se que nessas não haverá jury: o 
nobre ministro não calculou de certo a população de 
cada uma; não instituiu comparação com as que 
exceptuou na sua emenda. 

Assim pois, admittindo que 60 jurados podem 
bastar nessas provincias para existencia do tribunal 
do jury, cumpria que estendesse essa excepção ás 
diversas comarcas aonde se dessem identicas 
circumstancias. Não ha ahi razão de differença. 

O motivo tirado da pequena população destes 
logares actúa mais geralmente do que pressupõe a 
doutrina da emenda. Sinto não possuir uma 
estatistica pela qual fôsse possivel provar 
sufficientemente a proposição que ficou enunciada, 
mas as informações que tenho estão de accôrdo. 
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Por outro lado, si o numero de 60 jurados 
encerra defeitos e perigos á justiça e aos accusados, 
e isso levou o nobre ministro a exigir que fôsse 
elevado a 100 no artigo a que me tenho referido, 
como é que elle acha que esse mesmo numero ha de 
offerecer garantias sufficientes nas comarcas 
pertencentes ao Piauhy, Amazonas, Goyaz e Matto-
Grosso? 

Agora, em relação mesmo ás outras comarcas 
aonde ha maior população e maior illustração, e que 
podem por isso offerecer tambem uma massa de 
cidadãos mais extensa para se obter o numero de 
100 jurados, qual será a consequencia provavel desta 
medida? Parece-me que se dará o que o nobre 
ministro considera como principal defeito do jury, e 
vem a ser a difficuldade de suas reuniões: si 
actualmente este motivo influe poderosamente na 
administração judiciaria dos termos, desde que os 
jurados estiverem espalhados pela longa superficie da 
comarca, em vez de estarem reunidos em um ou dois 
termos, a difficuldade da reunião se aggravará. 

Sabemos que o trabalho do jury é olhado com 
repugnancia pelos cidadãos que a elle são obrigados; 
nas reuniões ordinarias os jurados de mais longe não 
comparecem. Este é o capital defeito que o nobre 
ministro lhe argúe; applica-lhe porém remedio 
absolutamente opposto. O meio efficaz seria alargar 
mais o numero dos cidadãos habilitados para esse 
cargo; mas não retrahir o numero impondo condições 
difficeis, como essa de maior renda. O que se requer 
para a boa composição do jury não é por certo maior 
riqueza nos seus membros, mas sim mais illustração 
e consciencia. 

No excesso de renda que vai de 200$ a 400$ 
não póde esperar-se que se encontre nem a primeira, 
nem a segunda qualidade; tambem não é de presumir 
que os jurados, cuja renda proveniente de industria 
ou commercio é egual á que procede de bens de raiz, 
ou de emprego publico, sejam menos illustrados ou 
menos conscienciosos do que os que se acham 
nestes ultimos casos. Conseguir-se-ha que estes 
sejam mais independentes? Cuido que não. A renda 
de 400$ não colloca o proprietario della em estado 
tão vantajoso, que se assegure essa independencia: 
acontece o mesmo com a de 200$. Na hypothese da 
renda por industria ou commercio, tambem os que a 
possuem de 400$ não ficam mais dependentes do 
que os que a têm de 800$. Pelo menos é isso tão 
precario que não vale a pena ensaiar-se, com risco 
certo de tornar maior a difficuldade da reunião do 

terão dobrada razão para não comparecerem ás 
sessões de maior trabalho e de duração mais longa. 
Longe portanto de facilitar a reunião dos jurados, o 
projecto aggrava o mal que se tem em vista arredar; 
torna mais difficeis as reuniões, sem que consiga 
dotar o jury com jurados de maior illustração e 
independencia. 

Mas, senhores, a menos bôa administração da 
justiça será originada pela falta de illustração dos 
jurados, e esta pela menor renda que se exige 
actualmente. Si o é, o nobre ministro não nos revelou 
esta causa no seu relatorio; pelo contrario, as que elle 
indicou como augmentativas dos crimes ou não 
repressivas dos mesmos, são bem differentes. E’ com 
a propria estatistica apresentada pelo nobre ministro 
da justiça que eu o vou demonstrar ao senado. 

O nobre ministro no seu relatorio deu-nos um 
resumo das principaes causas a que os chefes de 
policia das diversas provincias attribuem a 
perpetração dos crimes, e a falta de repressão. Diz S. 
Ex.: (lê) «...a repressão do crime não é ainda efficaz e 
effectiva. Os esforços da auctoridade mallogram-se 
por grandes obstaculos e embaraços que encontra no 
cumprimento de seus deveres.» 

Depois o nobre ministro faz uma comparação 
dos crimes em differentes annos, entre 1854 e 1857, 
e nesta comparação observa-se o seguinte: (lê) 
«...homicidios em 1554, 734; em 1855, 415; em 
1856, 483; em 1857, 465.» 

Assim em outros delictos... 
Pergunto agora: o decrescimento de crimes que 

aqui apresenta o nobre ministro de 1855 para cá, de 
que causa proveiu? Si o jury, composto como se acha, 
não é ainda sufficiente para repressão dos delictos, 
como acontece que a diminuição delles é tão 
sensivel? Si a estatistica do nobre ministro é 
completa, a conclusão não póde ser outra sinão que a 
repressão dos delictos não é tão pouco satisfactoria 
como quiz a principio fazer crer o nobre ministro, 
pelo menos não é a composição do jury a causa da 
falta de repressão. 

Mas, vamos adiante, porque essas causas são 
melhor manifestadas nos outros §§ do relatorio. Aqui 
existem as opiniões de mais de 12 chefes de policia; 
todos elles assignalam causas especiaes, nenhum 
falla na composição do jury; em relação ao seu 
numero alguns, é verdade, dizem que o jury se presta 
a certas condescendencias e contemplações; nenhum 
o taxa de máo, porque os cidadãos que o compõem 
não têm rendimentos de certa categoria. Poucos 



jury que se dá no relatorio como defeito cardeal desta 
instituição. 

Insistindo nessa difficuldade, lembrarei que o 
projecto do nobre ministro accumula outros 
obstaculos, as reuniões dos jurados. 

Em um de seus artigos dispõe elle que todos os 
crimes particulares, com excepção dos que respeitam 
á honra e á certa especie de injurias, fiquem sujeitos 
á accusação publica, o que sem duvida augmentará o 
numero dos processos que têm de ser submettidos 
ao jury. 

Já se vê que as reuniões deste terão de ser 
mais trabalhosas, tendo os jurados de occupar-se por 
mais tempo com processos que actualmente a elles 
não sobem por motivos que é ocioso indicar. 

Daqui resulta que, si até agora as sessões 
duravam oito ou dez dias, passarão a ser de quinze 
ou mais. Si os jurados evitavam comparecer por 
aquelle tempo para não deixarem suas occupações 
nem desampararem suas casas e familias, d'ora em 
diante 

declaram que por falta de illustração não sabem os 
jurados comprehender a natureza das funcções que 
exercem; nenhum porém diz que esta falta de 
comprehensão dos seus deveres seja devida á sua 
pobreza. Os que se queixam da pouca illustração do 
jury, esses são em numero inferior. 

Eu peço licença ao senado para ler o relatorio a 
que me tenho referido (lê). Variadas, diz o nobre 
ministro, são as causas a que os chefes de policia 
attribuem esses crimes, etc., como vereis do seguinte 
extracto: «O chefe de policia da provincia do Ceará os 
attribue: 1º, á extrema ignorancia dos principios da 
sociabilidade; 2º, á lentidão da justiça na prisão dos 
criminosos; 3º, á desmoralisação das classes menos 
felizes. O chefe de policia do Amazonas – á 
embriaguez – O das Alagoas á protecção dos 
criminosos – O de Sergipe: 1º, á ignorancia e 
ociosidade; 2º, ao uso de armas; 3º, á insufficiencia 
de força; 4º, a 
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protecção dos criminosos: 5º, a não se processar ex-
officio o crime de furto; em 6º logar á impunidade, 
pelas circumstancias especiaes da proveniencia dos 
máos julgamentos no jury. «Si este magistrado 
enumera os máos julgamentos do jury nesta 
provincia, não inculca a idéa da falta da renda como 
motivo da má composição do jury; não diz que essa 
falta importa dependencia dos jurados para com os 
potentados que protegem os criminosos; todos 
sabem que essa protecção verifica-se por outros 
modos. Continuemos com os outros chefes de 
policia, e para não tomar mais tempo ao senado, lerei 
mais duas ou tres informações. 

«O chefe de policia do Maranhão attribue á 
impunidade resultante de pusillanimidade, paixões 
politicas, certa complacencia innacta ao nosso 
caracter e á ignorancia dos jurados.» 

Ainda aqui a falta de renda não vem 
mencionada como causa da ignorancia dos jurados. 

O do Rio de Janeiro, que eu cito por ser um dos 
que conheço mais de perto, e cuja illustração 
reconheço, diz o seguinte: «1º, aos effeitos de uma 
educação pouco acurada; 2º, á ignorancia das classes 
menos abastadas e aos preconceitos de alguns 
homens ricos que se inculcam poderosos pela 
subserviencia em que trazem os necessitados; 3º, á 
impunidade que tudo perverte e vicia.» 

Todos os outros dizem mais ou menos cousas 
similhantes. 

Si taes são as causas dos crimes, qual é o 
remedio que o nobre ministro propõe? limita-se a 
cural-as com a panacéa do augmento de renda dos 
jurados. 

O SR. PRESIDENTE: – Permitta-me o nobre 
barão que eu reflicta que ainda não está em 
discussão isso; está em discussão unicamente o 
primeiro artigo. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – V. Ex. faz 
favor de me mandar o que está em discussão. Eu 
cuido que está isso. 

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Mas tem 

intima relação com a materia do artigo. Peço, pois, a 
V. Ex. que se digne não prender-me por esta 
maneira. Foi por isso que pretendi escusar-me de 
discutir, sem que me fôsse licito considerar os pontos 
co-relativos do projecto do Sr. ministro. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas neste artigo não 
se tracta do rendimento, mas só do numero dos 
jurados. 

não quer a qualificação pela renda actual; logo eu 
posso fallar desde já da emenda que elle apresentou 
e pretende mandar. 

O SR. PRESIDENTE: – Não está em 
discussão; por ora não ha emenda. 

O SR. D. MANUEL: – Já estão vendo a 
vantagem da discussão paragrapho por paragrapho. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu faço apenas esta 
reflexão. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não sei 
como me hei de guiar; V. Ex. está vendo que me não 
aparto da doutrina de que tracta o artigo; estou 
fazendo reflexões que conduzem a demonstrar que o 
artigo não póde passar; quero provar que o numero 
de 100 jurados estabelecido neste projecto tende a 
fazer com que não possa haver reunião de jurados; 
não traz melhoramento á administração de justiça. 
Provo isto com as proprias causas dos crimes 
referidos pelo Sr. ministro. Parecia-me estar na 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Quando estiver em 
discussão esse artigo, está na ordem. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Creio que 
dizia que o nobre ministro não applica ao mal o 
remedio que reconhece conveniente; não tracta de 
remover as causas que lhe dão occasião; entretem-se 
em uma circumstancia accidental, que nada influe ou 
influe ligeiramente sobre os julgamentos por jurados. 

Já eu disse que a disposição da emenda do 
nobre ministro difficultava em grande escala a 
reunião do jury, e dei algumas razões pelas quaes 
entendia que assim aconteceria; accrescentarei uma 
outra consequencia da sua adopção. A qualificação 
mais restricta para ser jurado importa a disseminação 
dos qualificados em mais longa extensão do territorio 
do termo ou comarca. Ora, nós sabemos que os 
jurados moradores nos extremos raras vezes 
comparecem ás sessões. Para substituil-os a 
legislação actual creou a urna especial; nesta urna 
são lançados sómente os nomes dos qualificados que 
residem nas vizinhanças do logar da reunião, isto é, 
nas duas a cinco leguas, porque podem apresentar-
se em prazo curto, como convém. 

Sendo assim, serão estes os que em todas as 
reuniões hão de ser chamados á funccionar, 
entretanto a nova condição exigida para qualificação 
diminue necessariamente o numero dos jurados da 
urna especial, por modo que com toda a 
probabilidade as sessões do jury se hão de compôr 
de juizes certos, ou então se retardarão os 



O SR. D. MANUEL: – Os senhores não 
votaram para que a discussão fôsse paragrapho por 
paragrapho? 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – (Lê): «Fica 
elevado a 100 o numero dos jurados que o art. 31 da 
lei de 3 de dezembro de 1841, etc.» 

Mas, Sr. presidente, já eu disse que isto liga se 
estreitamente com o pensamento da elevação da 
renda. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas ha uma emenda 
apresentada a este art. 1º da camara dos deputados. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O artigo diz: 
«Haverá concelho de jurados nas cabeças de 
comarcas, as quaes serão pelo governo designadas, e 
nas cidades e villas populosas que tiverem 100 
jurados pela qualificação actual.» 

A qualificação envolve a renda. O nobre 
ministro 

julgamentos até que possa obter-se o 
comparecimento dos jurados, moradores em maiores 
distancias; isto quer dizer que sómente em outra 
sessão do jury, ou seis mezes depois terão logar os 
julgamentos; que os accusados esperarão na cadêa 
esses mezes; que as testimunhas notificadas hão de 
soffrer novo incommodo de viagens de muitas leguas, 
ou, o que é mais provavel, deixarão de apresentar-se; 
os males que dahi resultam todos comprehendem, a 
administração da justiça se tornará peior. 

A disposição da emenda, portanto, importa a 
certeza de juizes com as desastrosas consequencias 
que acabo de expôr, nascidas da difficuldade da 
reunião do jury. Acontecerá isto si a doutrina da 
emenda, quanto á renda dos jurados, tiver sincera e 
leal execução; eu porém cuido que não ha de tel-a, e 
que a qualificação ficará nos termos em que agora 
existe. 

Digo, senhores, que essa doutrina não ha de 
ser executada; porque tambem o não tem sido 
disposição 
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similhante da lei de 3 de dezembro de 1841. Esta lei 
elevou a renda dos jurados, mandou que não 
houvesse reuniões nos termos em que se não 
podesse dar o numero de 50 jurados. Mas qual foi a 
consequencia? Como todos querem ter a justiça ao pé 
de casa, como os qualificadores não podem eximir-se 
a esse desejo, acontece que a qualificação abrangeu 
os mesmos individuos que antes estavam 
qualificados; achou-se renda dobrada em todos elles, 
com excepção dos que por outros motivos houve 
interesse em eliminar: o mesmo se practicará d'ora 
em diante. 

E depois, senhores, não ha meio razoavel para 
verificar a renda dos individuos, não ha dados que 
plausiveis sejam para isso. Tudo se faz e se fará á 
esmo. E' o calculo formado pelo arbitrio dos que 
intervem na qualificação dos jurados. Até agora esse 
arbitrio era tomado pelos delegados, auxiliados pelos 
subdelegados e inspectores de quarteirão, que, mais 
em contacto com a população, podiam presumir o 
estado da fortuna de cada um; o projecto do nobre 
ministro o entrega ao juiz municipal, já 
sobrecarregado de outros trabalhos, sem ter 
immediata inspecção sobre os que lhe devem 
fornecer os necessarios dados, estranho ao 
conhecimento dos individuos cujos nomes lhe são 
apresentados. 

E' porconsequencia illusoria a exigencia de 100 
jurados da nova qualificação; essa exigencia não 
póde ser cumprida; está dependente como até agora 
das complacencias e dos caprichos dos alistadores, 
dos manejos e dos empenhos dos influentes, porque 
a esses, querendo que nos seus termos exista 
concelho de jurados, é-lhes facil estender a 
qualificação por todos os individuos até que se 
complete o numero legal. 

Responderá o nobre ministro que o juiz 
municipal tem o dever de reduzir e limitar essas 
qualificações aos que estiverem nas condições legaes. 
Mas S. Ex. bem vê que o mesmo dever actualmente 
existe e nada se consegue. 

Até hoje esse dever está incumbido á junta 
revisora, que fica sendo composta dos mesmos 
individuos, entretanto com raras excepções a 
qualificação não differe da anterior á lei de 3 de 
dezembro. Quasi todos os termos que não soffreram 
subdivisão posterior conservam o mesmo numero de 
jurados que tinham antes daquella lei. 

O nobre ministro não exige outras condições 
de capacidade sinão a de renda mais elevada; tal 

condescendencia, a complacencia estão nos habitos 
do paiz, na maneira por que o nosso paiz tem 
existido, hão de continuar por muito tempo e só a 
civilisação e os annos as poderão extinguir. 

Deixar de incluir na lista dos jurados qualquer 
individuo, quando este não solicita a exclusão, é 
quasi irrogar-lhe uma injuria; os que fazem o 
alistamento não querem incorrer no desagrado que 
dahi resulta; o juiz municipal não tem meios de 
verificar a indevida inclusão; a junta revisora não se 
acha em melhores circumstancias, e tudo fica como 
foi começado. 

Não ha conseguintemente melhoramento 
algum nessa mudança de pessoa para a qualificação 
dos jurados; mas antes creio que novas difficuldades 
surgirão, mormente em relação aos termos onde não 
residir o juiz qualificador. 

O nobre senador pelo Rio Grande do Norte 
parece duvidar destas cousas, mas peço-lhe que 
reflicta sobre ellas, e note que a experiencia 
comprova quanto acabo de dizer; fundo-me nella, e é 
por não ter consultado o projecto do nobre ministro 
da justiça, que eu o julgo improprio de obter a 
acquiescencia e o voto do senado. 

Accrescentarei sobre a condição de maior 
renda para ser jurado o que observei de reluctancia 
para servir esse cargo. Por mais de uma vez tive 
occasião de negar o meu assenso a pretenções de 
escusas allegadas por fallas dessa qualidade; 
recordo-me mesmo que na execução do codigo do 
processo criminal um jurado requereu ser eliminado 
por ter sido multado tres vezes em uma mesma 
legislatura; disse mesmo em plena sessão que 
renunciava todos os direitos politicos para assim 
obter sua escusa. Si tal é a repugnancia ao serviço do 
jury, parece que se proporciona aos reluctantes um 
bom meio de escusa com a elevação da renda. 

Não será difficil a grande numero delles pôr em 
duvida e mesmo provar que não possue a renda 
exigida, com excepção sómente dos que são 
notoriamente abastados; os qualificadores não 
poderão recusar-se á asserção negativa dos que 
allegarem esse motivo de escusa, porque a 
affirmativa da maior renda é que deve ser provada 
por essas auctoridades. O contrario importaria o 
gravame insupportavel de obrigar-se o cidadão pobre 
a desamparar por muitos dias o trabalho com que 
deve acudir á manutenção propria e á de sua familia. 

Sei que actualmente pesa sobre elles o mesmo 
sacrificio; porque, na verdade, quem apenas tem a 



condição é muito difficil de ser elucidada. Distinguir 
os que são aptos para jurados por terem, em vez de 
200$, 400$ além das outras qualidades que estão 
designadas na lei, é querer uma cousa que não ha 
meio de obter, é querer dar por certo o que não póde 
ser. 

Tem-se accusado os juizes municipaes de 
obnoxios ás influencias locaes; diz-se que por isso 
não podem administrar justiça, que não têm a 
necessaria independencia; no entanto o nobre 
ministro acha que são os mais proprios para a 
qualificação dos jurados, da qual exclue os 
delegados, apezar do maior conhecimento que devem 
possuir sobre as diversas condições dos habitantes 
dos termos, onde residem, onde são proprietarios ou 
exercem outras profissões de que lhes resulta maior 
contacto com a população, e têm pelo menos tanta 
independencia como aquelles juizes. Si são sujeitos 
ás intrigas das localidades, tambem isso 
desgraçadamente acontece com os juizes municipaes, 
com os de direito muitas vezes, e com outras 
auctoridades. A 

renda de 200$ está impossibilitado de poder manter-
se fóra de casa por quinze e mais dias; mas o que 
procuro provar é que não é licito negar escusa aos 
que, não sendo notoriamente abastados, negam 
possuir rendimento sufficiente. 

O SR. PRESIDENTE: – Isto não está ainda em 
discussão. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Estou 
mostrando que o numero de 100 jurados não póde 
ser exigido; V. Ex. colloca-me em difficil posição: 
estou quasi a desistir de dizer mais alguma cousa. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu estou a dizer que 
este artigo não tracta disso. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Restrinjo-
me o mais possivel á materia da emenda. 

Digo que se não póde exigir 100 jurados, 
porque pela qualificação do Sr. ministro terão mais 
esse meio de escusa a pretexto de falta de renda; 
ser-lhes-ha 
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facil allegar e não terão necessidade de provar que se 
acham fóra das circumstancias da lei. Ainda mais 
facilidade terão de o fazer os que são occupados em 
qualquer ramo de industria e commercio, sendo duplicado 
o rendimento exigido. Não ha dados para que a 
auctoridade os contradiga e prove o contrario. 

O SR. D. MANUEL: – Quaes são os dados 
actualmente, diga-me tambem? 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Porconseguinte, as 
escusas dos jurados têm de ser mais frequentes; o numero 
de juizes muito mais limitado, e assim recrescerá a 
difficuldade da reunião; haverá comarcas onde não possa 
dar-se nem um concelho de jurados. 

O Sr. ministro sem duvida terá a estatistica dos 
jurados actuaes das comarcas; S. Ex. já me fez a honra de 
dizer que em cada uma dellas havia consideravel numero 
de jurados. Mas perguntarei a S. Ex.: si esta qualificação 
acha-se nos termos da sua emenda, si mesmo está nos da 
lei actual, ou si não é antes uma qualificação abusiva, feita 
no intuito de constituir jury em todos os logares para poder 
obter-se fôro civel. 

Sr. presidente, tenho receio de dizer o que agora 
me occorre, porque, V. Ex. creio que me chamará á ordem 
pela terceira ou quarta vez, visto como versa ainda sobre a 
qualificação. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu sómente lembrei o que 
estava em discussão. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Tem toda relação 
com a materia da emenda e do artigo. Queria fazer vêr que 
os 100 jurados exigidos poderão em certos casos ser 
apurados por pessoa incompetente, por ser a mesma que 
interviera no alistamento primario. 

A consequencia é que ficarão qualificados jurados 
os que o juiz municipal tiver alistado; os de mais membros 
da junta é natural que não se opponham á vontade do 
presidente della: 1º, porque estão baldos de informações 
que lhes provenham de outra fonte; 2º, porque é 
incontestavel a influencia que os juizes exercem sobre os 
dois outros membros. Já vê, pois, o senado que similhante 
duplicata de attribuição, no caso que tenho figurado, não 
póde ser muito favoravel á bôa e recta qualificação dos 
jurados. 

O projecto do Sr. ministro foi organisado, ao que 
parece, sem attenção a esta circumstancia nascida da 

não sei por que motivo encarrega, similhante trabalho ao 
juiz municipal; mas não reflectiu que esse juiz deve ser um 
dos membros da junta revisora em taes casos, ou seja 
quando exerce as funcções do juiz de direito, ou quando 
por estar occupado em outro termo não póde o juiz de 
direito exercer tal attribuição, que ha de ser exercida em 
tempo fixo. 

Em qualquer das hypotheses o juiz municipal que 
formou a lista dos jurados irá decidir como superior do acto 
que practicou como inferior. Esta duplice attribuição a lei 
actual a não admitte; e por certo repugna ao principio dos 
dois processos distinctos. Os juizes municipaes não são os 
mais proprios, ou se attenda á extensão dos termos, ou ao 
conhecimento peculiar dos individuos que hão de ser 
alistados, ou ainda ás occupações de taes juizes a quem o 
projecto attribue a formação da culpa, jurisdição criminal 
de um, ou mais municipios, bem como toda a jurisdição 
civel com reserva das sentenças finaes. Sobrecarregados 
de tanto trabalho o alistamento dos jurados será para elles 
entregue a algum de seus escrivães, ou officiaes de 
justiça, e esse contentar-se-ha de recopilar as listas 
parciaes que tiverem sido enviadas. Mais simples era 
então determinar que o juiz seja o depositario dessas listas 
para passal-as á junta revisora. 

Parece-me que é bom dar attenção a estas 
particularidades, para que a practica não annulle as 
disposições da lei. 

Si eu tivesse de votar por algum dos dois projectos, 
certamente preferiria a disposição do projecto de 1854, 
porque ao menos assegura um concelho de jurados em 
cada uma das comarcas, mandando que se regule o 
numero dos jurados pela qualificação actual, e 
conhecendo-se que esta dá com effeito nas comarcas 
existentes esse numero de jurados, sem duvida havia 
certeza de que nenhuma deixaria de ter um concelho de 
jurados; mas da disposição proposta pelo nobre ministro 
póde resultar o contrario, como já procurei demonstrar, e 
cuido que não póde contestar. 

Votaria tambem por mais uma razão, e é que o 
artigo de 1854 auctorisa o governo a declarar o logar da 
reunião do jury; no que se attenderia a maior 
commodidade dos jurados combinada com a menor 
difficuldade da reunião do jury. Na emenda do nobre 
ministro nada se providencia a este respeito: a convocação 



legislação que nos rege. Como o indicado apparecem 
muitos outros descuidos a respeito de disposições de 
natureza diversa, os quaes na discussão dos mais artigos 
irei demonstrando, si entrar no exame delles. 

Si o digno ministro entende que os delegados não 
devem continuar a ser incumbidos do alistamento dos 
jurados, cumpre que nos diga os motivos que o levaram a 
essa convicção; cumpre que justifique a innovação 
pretendida. O espirito de reacção contra os delegados não 
é razão para essa mudança. 

Note-se que em relação ao facil desempenho do 
alistamento não offerece as garantias que a lei parece 
recommendar nos dois processos que auctorisa. Até aqui, 
para o alistamento dos jurados, são competentes os 
delegados coadjuvados por todos os empregados da 
policia: não ha nisso o menor inconveniente; ao contrario, 
resaltam mais vantagens para a prompta formação das 
listas em relação ao conhecimento peculiar das qualidades 
dos que devem exercer as funcções de jurados. O nobre 
ministro, porém, 

do jury será feita onde fôr do agrado do juiz, posto que não 
seja o logar mais azado para a reunião, isto é, ainda que a 
esse termo pertença menor numero dos qualificados. 
Poderá tal termo dar (por exemplo) 20 jurados sómente, os 
dois ou 3 restantes cada um 80 ou 90, entretanto a reunião 
se fará no primeiro. Acontecerá que o logar do jury esteja 
na extremidade da comarca, de modo que os da 
extremidade opposta tenham de percorrer mais largas 
distancias do que si aquelle logar fôsse centralisado. 

Tudo isto merece alguma attenção, porque dahi 
depende a menor ou maior facilidade da reunião dos 
jurados. 

Sr. presidente, eu tenho procurado ser muito 
conciso na exposição da duvidas que me assaltam sobre a 
emenda do honrado ministro. Restringi-me ao artigo em 
discussão; si disse algumas palavras a respeito da 
qualificação dos jurados, foi porque a materia era tão 
vizinha da outra, tanto dependia della, que era impossivel 
fazer a analyse de uma sem tocar tambem em outra; e foi 
por isso que me esforcei 
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por demonstrar que a renda exigida para ser jurado 
pelo nobre ministro trará grandes embaraços á 
execução da lei e á administração da justiça, nem 
consegue a remoção das verdadeiras causas que 
entorpecem a sua marcha. 

Em resumo minha humilde opinião é: 
1º Que a emenda, exigindo o numero de 100 

jurados com maiores qualificações para que haja 
concelho de jurados, tem um de dois defeitos, ou ha 
de ser completamente burlada na practica, ou si fôr 
executada, ha de trazer difficuldade da reunião do 
jury; e o que é ainda peior, que algumas comarcas do 
interior deixarão de ter concelho de jurados. 

2º Que esta determinação não está em perfeita 
desharmonia com a excepção que o nobre ministro 
poz quanto ás provincias de Piauhy, Matto Grosso e 
Goyaz, porque si nestas o numero de 60 jurados dá 
as precisas garantias á administração da justiça, não 
sei como póde justificar-se que o numero egual as 
não offereça. 

3º Que o jury, composto da maneira por que o 
nobre ministro da justiça o quer compôr, não melhora 
o estado actual, não consegue nem mais illustração, 
nem mais independencia, porque estas qualidades 
podem ser encontradas ou não nos individuos que 
possuem o rendimento de 200$, como nos que o têm 
de 400$, nos que pelo commercio ou industria 
ganham 400$, como nos que lucram o dobro; a 
influencia dos potentados domina os primeiros com a 
mesma força que actúa sobre os outros. 

Em poucas palavras, a emenda offerece 
difficuldades practicas, não remove as causas dos 
desacertos do jury, remove os processos para longe 
do logar da perpetração dos delictos, difficulta 
tambem o comparecimento das testimunhas e partes. 
Si tivesse de escolher entre a emenda e o artigo, 
votaria pelo artigo da camara dos Srs. deputados. 

Sr. presidente, talvez ainda faça outras 
reflexões em abono da opinião que emitti: desta vez 
deixo de enunciar algumas por causa das 
advertencias que V. Ex. se dignou fazer-me, 
inhibindo-me de continuar a apresental-as á 
consideração do senado. 

O SR. D. MANUEL: – Não sei si o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro quer fallar; si quer, 
desisto da palavra, porque supponho que um dos 
mais fortes defensores do projecto substitutivo é o 
Sr. visconde de Uruguay, que asseverou hontem que 
apenas em duas ou tres idéas não concordava com o 
trabalho offerecido pelo Sr. ministro da justiça. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Obrigado 
pela ironia. 

O SR. D. MANUEL: – Ironia, não. O nobre 
senador disse que eu estava prevenido contra S. Ex., 
mas creio que tenho mostrado o contrario. No 
tribunal de que fomos membros, por muitas vezes 
estivemos de accôrdo, e nunca lhe dirigi nenhuma 
expressão que não fôsse muito attenciosa. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Lá, é 
verdade; mas aqui, não. 

O SR. D. MANUEL: – Aqui tambem. Neste 
mesmo logar fiz ao nobre senador o mais pomposo 
elogio; elogio que nunca ouvi da bocca de S. Ex. 
Reconheci as qualidades do nobre senador, disse que 
era um ornamento da magistratura pela sua 
illustração, probidade, assiduidade e amor ao 
trabalho, e lamentei que pretendesse deixar a 
magistratura, aposentando-se. 

Ora, pode-se fazer a um magistrado um elogio 
mais bello? E quem fez similhante elogio? Um 
adversario! Qual é, senhores, o meu adversario de 
hoje, a quem eu não faça a justiça que fiz quando era 
meu amigo? Qual é desses homens eminentes a quem 
eu pretenda abater? Não, sou coherente, e Deus me 
livre de o não ser, porque me dirão: – Outr'ora 
elogiastes os talentos, o saber do senador fulano; 
hoje, que elle tem mais annos, negais-lhe esses 
dotes. Sois parcial, apaixonado, injusto, e o vosso 
juizo não póde merecer conceito. 

Já se vê pois que daqui por diante o nobre 
senador não póde ter direito de dizer nesta casa que 
estou prevenido contra S. Ex.; quando se falla assim, 
não ha prevenção. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Perdôe-me 
V. Ex. então. 

O SR. D. MANUEL: – Está perdoado, porque a 
conciliação assim o determina (riso da opposição.) 

Entrarei agora, Sr. presidente, em materia, e 
principiarei por deplorar que o nobre senador pela 
provincia da Bahia e seus illustrados collegas não 
offerecessem um parecer mais amplo, mais luminoso, 
que melhor dirigisse a discussão. Senhores, quando 
concorri com o meu voto para que a proposição da 
camara dos Srs. deputados de 1854 e o projecto 
substitutivo do honrado ministro da justiça fossem 
remettidos ás commissões reunidas de legislação e 
de constituição, foi porque entendi que estas duas 
illustradas commissões, compostas de jurisconsultos, 
haviam de estudar a materia profundamente, e expôr 
ao senado o que achavam de bom na proposição e no 



Foi, depois de ouvir esta declaração, que eu 
disse que não queria estar na pelle do honrado 
membro pela provincia da Bahia, quando affirmou 
que no projecto substitutivo não havia uma só idéa 
que prestasse; e que apenas era toleravel a 
disposição do artigo que augmenta o ordenado dos 
juizes de direito. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Onde é que está o projecto substitutivo? 

O SR. D. MANUEL: – E então o nobre senador 
pela Bahia, tendo perguntado a V. Ex. si era 
permittido discorrer em geral sobre os projectos, 
pergunta que me pareceu ociosa, visto que era á vista 
do nosso regimento, o Sr. presidente respondeu pela 
negativa; e o nobre senador declarou que não tomaria 
parte na discussão, declaração que affligiu 
profundamente a todo o senado; e principalmente ao 
orador que tem a honra de occupar a tribuna. 

projecto, emendando-os, e additando-lhes 
disposições novas, e concorrendo assim para que 
apparecesse o trabalho que o senado aguardava dos 
talentos, conhecimentos e experiencia dos membros 
signatarios do parecer. 

Mas qual a minha admiração, qual o meu 
pasmo ao ler o parecer! As nobres commissões 
limitaram-se a dizer-nos quaes os pontos de 
contacto que havia entre a proposição da camara dos 
Srs. deputados e o projecto substitutivo, e a fazer 
algumas considerações mui logicas sobre mui poucas 
disposições deste, concluindo pela maneira seguinte: 
«Portanto... são as commissões de parecer que 
entrem em discussão os dois projectos, 
considerando-se o projecto do Sr. ministro da justiça 
como substitutivo, si S. Ex. assim o offerecer na 
discussão.» 

Pois, senhores, foi assim que as nobres 
commissões corresponderam á franqueza, lealdade e 
cavalheirismo do nobre ministro da justiça? S. Ex. 
confecciona 
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em seu gabinete o projecto substitutivo, pede ao senado 
que elle seja remettido ás commissões de legislação e de 
constituição, ás quaes pede que o ajudem com as suas 
luzes; e depois de muitas conferencias, depois de muitos 
dias de estudo e meditação, sahe ao prélo um parecer tão 
laconico sobre objecto tão vasto e importante. Entretanto, 
da simples leitura do parecer conhece-se que as illustres 
commissões usaram de uma tactica para pôr em lucta 
perenne o Sr. ministro da justiça com o honrado senador 
pela Bahia, o Sr. Nabuco de cujo trabalho fizeram pouco 
caso. Quando as nobres commissões opinaram para que 
entrassem em discussão os dois projectos, apezar de 
declararem que não adoptavam o de 1854, foi para 
obrigarem o Sr. ex-ministro da justiça a empenhar-se na 
discussão com o seu honrado successor, sustentando a 
proposição de 1854 e combatendo o projecto substitutivo. 
Havia prazer de assistir ao combate travado entre o 
ministro de 54 e o ministro de 58. 

Mas, senhores, permitti-me que vos pergunte, 
é assim que procurastes corresponder á confiança e 
expectação do senado? E’ assim que pretendestes dar 
uma prova da vossa lealdade e sinceridade para com 
o Sr. ministro da justiça? E’ assim que vos esforçastes 
para mostrar ao paiz que estais dispostos a concorrer 
com o vosso contingente para a satisfação de 
necessidades que elle sente, em relação á 
administração da justiça? E’ assim que quereis provar 
que com effeito vos déstes ao estudo dos dois 
projectos, que vos foram remettidos, como 
asseverastes no vosso parecer, nas palavras – no 

estudo destes dois trabalhos, etc.? O paiz o decidirá.
As commissões, diz o pacecer, se reservam 

para na discussão offerecerem emendas a um e outro 
projecto. Si estas emendas estão já estudadas, 
porque as não offereceram logo, para termos tempo 
de pensar sobre ellas? Porque não seguiram o bello 
exemplo dado pelo Sr. ministro da justiça? 

Sr. presidente, repito o que disse em sessões 
passadas: nesta discussão não se deve entrar com 
espirito de partido: não deve haver opposição, nem 
maioria; cumpre que domine um unico pensamento – 
o de concorrermos todos com os nossos contingentes 
para reformar a legislação na parte em que ella 
precisa da reforma – satisfazendo assim as 
necessidades publicas tantas vezes manifestadas, 
tantas vezes reconhecidas e palpadas pelos homens 
distinctos de uma e outra opinião politica. 

Disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro que 

materias assumptos em que os lados politicos do paiz 
estão completamente de accôrdo na actualidade. 

Feliz época, senhores, em que as opiniões politicas 
se congrassam para o fim de pedir reformas tendendes a 
melhorar a administração da justiça! 

Feliz época em que os homens notaveis de 
ambos os lados politicos dizem: «E’ necessario 
reformar a lei de 3 de dezembro nestes e naquelles 
pontos!» Feliz época em que os espiritos mostram tão 
boas disposições para a concordia! Já estamos um 
pouco longe desses tempos em que a lei de 3 de 
dezembro soffreu uma opposição tão forte e 
vehemente; mas é forçoso confessar que a discussão 
foi uma das mais luminosas que tem havido no nosso 
parlamento, tanto por parte dos que combateram a 
lei, como por parte dos que a defenderam. 

Não admiro, portanto, senhores, que um 
projecto naquella época e sobretudo um projecto com 
tantos artigos exigisse o tempo que o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro referiu, para chegar ao estado de 
poder ser sanccionado pelo poder moderador; mas 
hoje as circumstancias estão mudadas. Pois quer-se 
comparar a lei de 3 de dezembro com o projecto que 
se discute? note-se que sobre a lei de 3 de dezembro 
não estavam feitos os estudos preparatorios que hoje 
temos; a meditação tem sido longa, o exame tem sido 
acurado, as necessidades têm sido sentidas e 
palpadas mesmo por homens que não estão tão 
acostumados a folhear as leis e a estudar as cousas 
do paiz. Mas, Sr. presidente, admira, desanima, 
afflige ouvir-se dizer que, em um projecto de 38 
artigos, apenas ha um cuja disposição é toleravel; em 
todos os outros nada ha que preste. E’ com effeito 
grande prevenção contra o Sr. ministro da justiça! Lá 
está o Sr. visconde de Uruguay para mostrar ao nobre 
senador pela Bahia que não deu attenção, não 
examinou o trabalho que tractou com tanto desdem. 

Feitas estas considerações geraes, pedirei 
licença a V. Ex. para dar breves respostas ao nobre 
senador pela provincia da Bahia, que hoje encetou o 
debate; aproveitando a occasião para agradecer ao 
honrado membro por Matto Grosso a 
condescendencia que teve de retirar o seu 
requerimento de adiamento, o qual por certo não 
podia merecer o assentimento do senado, ainda que 
o Sr. presidente o submettesse ao apoiamento. 

Senhores, depois da publicação do codigo do 
processo, em 1832, mediaram 9 annos até á 
promulgação da lei de 3 de dezembro de 1841. 
Paulatinamente se foram reconhecendo os defeitos do 



era necessario marchar com pausa, com tino, com 
circumspecção, não precipitar reformas; mas, 
senhores, quem quer marchar sem pausa, sem tino, 
sem circumspecção? Quem quer fazer reformas 
precipitadamente? Quando o Sr. ministro da justiça 
pediu que seu projecto fôsse remettido ás 
commissões de legislação e constituição, não foi 
justamente para que a esse trabalho presidisse a 
maior circumspecção, o mais acurado estudo? não foi 
para que tivessemos uma base larga e luminosa sobre 
a qual assentasse a discussão? Acaso deveremos 
adiar ao infinito a satisfação das necessidades 
publicas? 

Dever-se-ha de anno em anno ir pedindo o 
adiamento de projectos acerca dos quaes têm feito 
estudos especiaes os nobres senadores, 
principalmente aquelles que particularmente se 
occupam destas materias? Parece que não, senhores; 
parece que é tempo de alguma cousa fazermos sobre 
ponto tão importante; e tanto mais, senhores, quando 
ha nestas 

codigo do processo, organisado em tempo em que 
predominavam certas idéas politicas. Ora, os meus 
nobres collegas sabem melhor do que eu quanta 
influencia exercem na legislação as idéas politicas da 
época. 

Então, senhores, tudo era desconfiança no 
poder, tudo tendia a dar ao povo attribuições sobre 
attribuições, tudo convergia para justificar o elemento 
democratico; era, como disse, uma época de 
desconfiança no poder, depois do extraordinario 
acontecimento de 1831. Não me alongo em outras 
considerações geraes, porque nem V. Ex. as permitte, 
nem tenho tempo sufficiente, porque a hora já vai 
mui adiantada. 

Limitar-me-hei portanto ao objecto da 
discussão, que é o art. 1º da proposição da outra 
camara, com a emenda do Sr. ministro da justiça, que 
é justamente o art. 15 do seu projecto substitutivo. O 
codigo do processo estabeleceu como requisitos 
essenciaes 
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para ser jurado, o poder ser eleitor, e ter bom senso e 
probidade. A lei de 3 de dezembro de 1841 alterou a 
disposição do codigo do processo, sendo uma dessas 
alterações a elevação da renda. Parece-me que o 
nobre senador concorreu com o seu voto para que a 
constituição do paiz fôsse cercada de maiores 
garantias, e a lei de 3 de dezembro entendeu que 
uma dessas garantias era que, para qualquer cidadão 
poder exercer o importante direito de julgar os seus 
pares, tivesse de rendimento annual, por bens de 
raiz, ou emprego publico, 400$ em certos termos, 
300$ em outros, e em todos os mais 200$. 

O nobre senador pela Bahia era membro da 
camara temporaria. 

UMA VOZ: – Já. 
O SR. D. MANUEL: – Não me consta que se 

oppuzesse á lei de 3 de dezembro nesta parte. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não se deu 

importancia nenhuma a isso. 
O SR. D. MANUEL: – Não é possivel que, 

quando se tractou de uma lei que alterava 
profundamente a legislação existente, se não désse 
importancia á elevação do censo para ser jurado. Si a 
lei, não se contentando com a disposição do codigo 
do processo, exigiu renda maior para ser jurado, é 
porque a experiencia de 9 annos tinha mostrado que 
a simples declaração de poderem ser jurados os 
cidadãos que podessem ser eleitores, não dava á 
constituição sufficiente garantia: do contrario a lei de 
3 de dezembro teria feito uma alteração 
desnecessaria e ociosa no codigo do processo. E, 
senhores, não é muito maior a importancia de um 
jurado, do que a de um eleitor? Os males do voto de 
um eleitor podem ser comparados aos males do voto 
de um juiz de facto? Como pois póde o nobre 
senador affirmar que se não deu importancia ao 
artigo da lei de 3 de dezembro, que eleva a renda 
para poder um cidadão ser qualificado jurado? 

Da publicação da lei de 1841 até hoje 
decorreram 17 annos, prazo muito maior do que 
havia decorrido da publicação do codigo do processo 
á da lei de 3 de dezembro; e, senhores, não tem sido 
geralmente reconhecido que um dos inconvenientes 
do codigo do processo, e tambem da lei de 3 de 
dezembro de 1841, é o ter-se barateado (permitta-
se-me a expressão) o precioso direito concedido ao 
cidadão de julgar os seus concidadãos? Si a 
administração da justiça se resente deste defeito, si a 
renda é uma garantia, como o reconheceu o codigo 
do processo, e a lei de 3 de dezembro, para que a 

se acabe com o censo; e creio que offerecerá emenda 
nesse sentido, declarando que seja jurado todo 
cidadão brasileiro. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Está 
inventando. 

O SR. D. MANUEL: – Estou inventando? Pois o 
nobre senador não disse em aparte que não duvida 
acabar com o censo, comtanto que se exijam outras 
qualidades? Quaes são essas qualidades? Diga-me o 
nobre senador. Espero que, quando fallar outra vez, 
exprima todo o seu pensamento. 

Sr. presidente, si o nobre senador reconhece 
que o jury não está bem organisado, mas que isso 
não depende de maior ou menor renda para ser 
jurado, si entende mesmo que se póde acabar com o 
censo marcado pela lei de 3 de dezembro, diga-nos 
francamente como pretende que seja organisado o 
jury; e acredite que estou disposto a acceitar todas as 
idéas que tenderem á dar a instituição a importancia 
que merece, e a tornal-a tão independente, quanto 
fôr possivel, afim de que a justiça triumphe sempre, 
quer na protecção da innocencia, quer na 
condemnação do crime. Mas, senhores, o codigo do 
processo e a lei de 3 de dezembro, estabelecendo 
uma renda para que o cidadão possa ser jurado, não 
achou exemplo na constituição? Póde qualquer ser 
votante, eleitor, deputado, senador, sem, além de 
outros requisitos, ter a renda marcada na mesma 
constituição? 

E já houve algum homem sensato que se 
lembrasse de reformar a constituição nesta parte? 

Como é que o nobre senador leva a mal que se 
estabeleça uma renda para ser juiz de facto? Como é 
que póde dessa maneira atacar o projecto? e si suas 
idéas são boas, então o nobre senador deve ser 
coherente, deve aconselhar a reforma da constituição 
e offerecer desde já uma emenda acabando com a 
renda exigida para se poder ser jurado. 

Estas idéas estão hoje em voga em alguns 
paizes; os demagogos as propalam. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Que idéas? 

O SR. D. MANUEL: – De não haver censo. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – No 

Brasil ainda não ouvi isso. 
O SR. D. MANUEL: – Acabo de dizer que 

estas idéas são propaladas pelos demagogos de 
outros paizes; mas parece que o Sr. barão de Muritiba 
as adopta, porque ás vezes S. Ex. é excentrico em 
suas opiniões. 



instituição do jury preencha a sua grande missão, 
elevemos mais uma vez o censo, e adoptemos a 
emenda do Sr. ministro da justiça, com a qual está de 
accôrdo a disposição do art. 7º § 3º da proposição da 
outra camara. 

Senhores, si o nobre senador pela Bahia 
entende que é inutil elevar a renda, si affirma que de 
nada serve estabelecer-se censo para que qualquer 
cidadão possa ser qualificado juiz de facto, então seja 
franco e coherente, offerecendo uma emenda que 
acabe com o censo estabelecido pela lei de 3 de 
dezembro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não duvido, 

comtanto que se exijam outras qualidades. 
O SR. D. MANUEL: – Como o nobre senador 

vai em progresso! Vendo-se um pouco embaraçado 
com as observações que acabo de fazer, não duvida 
que 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Sou 
excentrico? 

O SR. D. MANUEL: – A prova é que V. Ex. 
declarou que no projecto do Sr. ministro da justiça 
não havia nem um artigo que podesse ser 
aproveitado. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E si V. Ex. as 
refutar como está refutando estas.... 

O SR. D. MANUEL: – Creio que as estou 
refutando completamente; para refutar as razões que 
V. Ex. apresentou hoje, não preciso da coadjuvação 
do Sr. visconde de Uruguay, cujo auxilio invocarei 
talvez, si porventura o nobre senador apresentar 
argumentos novos, e mais convenientes. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Presumpção 
e agua benta... 

O SR. D. MANUEL: – Póde ser que, depois de 
mais reflexão e estudo, o nobre senador consiga (o 
que me parece duvidoso) destruir a doutrina dá 
emenda; 
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por ora parece-me que S. Ex. fez estudo muito 
superficial; creio mesmo que já disse que não tinha 
estudado o projecto, porque não precisava do estudo 
para o combater. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Eu queria 
que o Sr. ministro da justiça defendesse as suas 
idéas, mas V. Ex. tomou a dianteira. 

O SR. D. MANUEL: – Vou dar a razão por que 
me atrevi a tomar a palavra antes do Sr. ministro da 
justiça. O Sr. ministro da justiça tem muito que dizer, 
e ha de fazer um discurso muito superior ao meu. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não 
apoiado. 

O SR. D. MANUEL: – Ora, estando a hora mui 
adiantada, entendi que prestava um serviço ao Sr. 
ministro da justiça tomando a palavra. Demais, não é 
preciso muita meditação para responder a tudo 
quanto disse o nobre senador pela Bahia. 

(O Sr. barão de Muritiba dá um aparte.) 
Sou fogoso? V. Ex., que me conhece ha muitos 

annos, sabe que este é o meu temperamento, mas o 
nobre senador não é menos fogoso do que eu. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Ainda não 
desattendi a ninguem, graças a Deus. 

O SR. D. MANUEL: – Não me chame para 
esse terreno. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Os nobres 
senadores podem dizer si já offendi a alguem. 

O SR. D. MANUEL: – Nesta discussão declaro 
que não acceito provocações, hei de levar avante o 
meu proposito: desde já peço ao Sr. presidente que, 
si eu me desmandar por causa de alguma 
provocação, se digne chamar-me á ordem. Não entro 
neste debate sinão com as mais puras intenções, com 
o mais ardente desejo de fazer alguma cousa em 
beneficio do paiz. 

Mas, Sr. presidente, nós tractamos do censo, 
que é justamente a idéa que está consignada na 
emenda mandada ao art. 1º; entretanto, o nobre 
senador pela Bahia divagou, e occupou-se de outros 
objectos alheios á discussão. Eis o resultado da 
deliberação tomada pelo senado, de se discutir 
paragrapho por paragrapho. Os nobres senadores 
que assim votaram, estão já reconhecendo os 
inconvenientes de tal deliberação. 

E’ verdade que o nobre senador pela Bahia 
fallou sobre a doutrina de alguns paragraphos, que, 
não estando em discussão, têm todavia estreita 
ligação; e por isso é que eu votei para que a 
discussão fôsse por artigos, como se costuma fazer, 

a dar á famosa instituição do jury a independencia, 
consideração e importancia de que é digna, e deve 
ter, segundo a letra e espirito da constituição e 
legislação vigente, encontrarão sempre, sinão o fraco 
auxilio de minha palavra, ao menos o apoio do meu 
voto. 

Sr. presidente, sou daquelles que affirmam que 
não póde existir governo representativo sem o 
julgamento do paiz pelo paiz; e esta proposição é de 
tão simples intuição entre os escriptores, que um se 
abalançou a dizer: «Conservai a magna carta, 
conservai o bill dos direitos, conservai o habeas-

corpus; si tirardes o jury, tendes lançado por terra a 
esse edificio magestoso chamado governo 
representativo; tendes roubado á liberdade uma das 
suas garantias especiaes. 

A proposição da camara temporaria contém 
nesta parte disposições com as quaes não posso 
concordar. 

O nobre senador pela provincia da Bahia trouxe 
em seu auxilio a practica que elle observou como 
magistrado da 1ª instancia, e não duvida affirmar que 
era impossivel que houvesse jury augmentando-se a 
renda. 

«Si até aqui, diz S. Ex., com uma renda 
diminuta, e porconseguinte com maior numero de 
individuos capazes de ser jurados, ha difficuldade de 
reunir-se o jury, quanto mais daqui por diante?» 

Si esta proposição é verdadeira, si a renda é 
parte para que não se reuna o jury, pergunto ao 
nobre senador: «E quando a renda era a prescripta no 
codigo do processo, havia esse mesmo 
inconveniente? havia maior numero de jurados? havia 
mais frequentes reuniões do jury?» Responda o nobre 
senador com a sua experiencia, e eu responderei com 
a minha. 

Que difficuldades tive eu algumas vezes, Sr. 
presidente, para conseguir a reunião do jury, isto 
quasi no principio da instituição, em 1835, quando 
era magistrado da primeira instancia? Quantas vezes 
pedi aos meus amigos «venham ao tribunal, porque 
ha réos presos ha muito tempo, e acham-se 
presentes jurados que moram longe, que perderão 
sua viagem si não houver sessão!» Muitas vezes o 
jury se reunia pelos meus pedidos, pelos meus rogos; 
e não era, Sr. presidente, a renda tão modica? O que 
vi, devo confessal-o com dôr, foi sentados nas 
cadeiras do jury individuos incapazes de exercer um 
direito tão precioso. 

O que vi foi homens que nem sabiam assignar 



quando um artigo comprehende differentes 
paragraphos. Eu tambem queria seguir o exemplo do 
nobre senador pela Bahia; mas já disse que nem me 
sobra tempo, nem quero que o Sr. presidente me 
advirta que me devo cingir ao artigo em discussão. 

Senhores, eu estou convencido de que uma das 
primeiras necessidades do paiz é a reforma do jury, 
não para acabar com elle, não para cercear as suas 
attribuições, não para lhe arrancar direitos que lhe 
pertencem e conferil-os aos juizes permanentes, mas 
para conservar essas attribuições, manter esses 
direitos, cercando-o de garantias que tenham por fim 
melhorar a administração da justiça, assegurar a 
punição ao delicto e defender a innocencia contra a 
perseguição. 

Portanto, senhores, todas as garantias que 
tenderem 

o seu nome; o que vi foi que a vida, a honra e 
fazenda do cidadão estavam entregues a homens que 
seguramente não davam credito á instituição do jury. 

Mas o nobre senador diz: «O que se obteve 
com o augmento da renda? E’ um argumento a meu 
favor; é que ainda o augmento da renda foi 
insufficiente, e é possivel que o augmento proposto 
na emenda e na proposição soffra com o tempo 
alteração. Si a experiencia mostrar que é de mister 
retocar-se a legislação, porque o não faremos? Nem 
se creia que isso é versatibilidade. A legislação que 
não tem por base a experiencia, é defeituosa, e 
ordinariamente é letra morta. 

O que fez o nobre ministro da justiça? 
Attendeu a uma necessidade geralmente sentida, 
elevando a renda que a lei de 3 de dezembro exige 
para que qualquer cidadão possa ser jurado. Não é 
este o unico meio de melhorar a administração da 
justiça, mas entendo que é um dos que para isso hão 
de contribuir. Quanto mais independente e 
esclarecido fôr o juiz, tanto mais lucrará a 
administração da 
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justiça. Parecia-me que neste ponto estariamos todos de 
accôrdo; mas vejo que me enganei. 

Senhores, o jury póde ser accusado de proferir 
muitas decisões injustas, absolvendo criminosos; mas 
força é confessar que poucas vezes, condemna elle a 
innocencia. O nobre senador, que tem muito mais practica 
de julgar em 2ª instancia do que eu, ha de concordar 
comigo que raras vezes os juizes de direito appellam da 
decisão do jury, porque condemnou innocentes. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E’ exacto. 
O SR. D. MANUEL: – Não sei mesmo si nos 

processos em que tenho sido relator, ou adjunto, já houve 
algum caso de juiz de direito appellando da decisão do jury 
por proferir decisão condemnatoria contra as provas dos 
autos. 

O nobre senador asseverou que a doutrina da 
emenda é tão prejudicial que vai difficultar a reunião do 
jury, isto é: «Até agora era possivel alistar 100 ou 200 
jurados; agora, pela emenda, talvez não se possa 
qualificar nem metade.» Quando o nobre senador assim se 
exprimia, não se lembrava do que havia dito antes, isto é, 
que haveria facilidade de completar o numero necessario 
de jurados para haver concelho, porque todos queriam ter 
a justiça ao pé de casa. Qual das duas proposições é 
verdadeira? 

(O Sr. barão de Muritiba dá um aparte). 
Perdôe-me; o nobre senador disse que pelo 

projecto haveria difficuldade de qualificar jurados; e antes 
tinha affirmado que a qualificação era facilima, porque o 
que queriam os municipios era ter juizes á porta, e então 
alargavam o circulo dos jurados. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E’ um abuso. 
O SR. D. MANUEL: – E’ um facto que V. Ex. referiu 

em abono de sua opinião, que me parece estar em 
contradicção manifesta com o que disse depois. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E’ bom mostrar 
como. 

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador disse: «A 
disposição da emenda vai difficultar a qualificação dos 
jurados; de hora em diante o numero dos juizes de facto ha 
de ser muito menor;» ora bem, o nobre senador disse 
depois: «E’ inutil tudo isto que vós fazeis, porque, si 
quereis estreitar o circulo dos jurados, estais enganados; 
as qualificações alargarão o circulo delles, porque todos 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Lembre V. Ex. 
O SR. D. MANUEL: – Tractaremos depois desse 

objecto, de que agora apenas me occupei incidentemente. 
Não vi, senhores, que o nobre senador 

apresentasse um só argumento que podesse abalar a 
doutrina da emenda, e causou-me espanto que S. Ex., 
para mostrar a sua indisposição contra o projecto 
substitutivo... 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não tenho 
indisposição. 

O SR. D. MANUEL: – ...viesse dizer que prefere a 
disposição do artigo da proposição de 1854. 

Senhores, notai o systema ou tactica que se segue 
nesta discussão. A principio se nos disse: «O projecto de 
1854 está morto, ninguem o quer, ninguem o defende, seu 
proprio pai o abandona;» e hoje, senhores, o principal 
defensor do projecto é o Sr. barão de Muritiba. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quer resuscitar 
Lazaro. 

O SR. D. MANUEL: – O nobre ministro pensa que a 
resurreição é só deste artigo? O que querem é chamar o 
Sr. ex-ministro da justiça para combater o actual Sr. 
ministro da justiça; e por isso já começam a affagar a 
proposição da camara dos Srs. deputados. E quem sabe, 
si o honrado ex-ministro da justiça, observando que os 
seus antigos amigos estão dispostos a dar vida ao morto, 
se resolverá a tomar nos braços o filho que abandonou, e 
por amor delle trave peleja com o Sr. ministro da justiça? 
Eis o que ardentemente deseja a opposição. 

O SR. MIRANDA: – Está poetico! 
O SR. D. MANUEL: – Será a primeira vez. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Voto tanto contra o 

artigo da proposição da outra camara, como contra a 
emenda. 

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador nos disse 
que votaria antes pelo artigo da proposição do que pela 
emenda. Pois dá-se collisão? Alguem obriga o nobre 
senador a preferir o artigo da proposição? 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – V. Ex. não quer 
discutir o projecto. 

O SR. D. MANUEL: – Pois não quero discutir! 
Parece que tenho discutido, e si não tomo em 
consideração outras observações do nobre senador, é 



querem ter á porta o concelho de jurados.» 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Isso é 

contradicção? 
O SR. D. MANUEL: – Si aqui não ha contradicção 

sensivel, então declaro que não sei o que é contradicção. 
Senhores, ha ou não ha difficuldade em qualificar os 
jurados? Disse o nobre senador: «Não, porque nos 
municipios se tracta sempre de alargar o numero dos 
jurados para haver concelho, afim de que todos tenham 
justiça á porta.» Mas depois disse o mesmo nobre 
senador: «A emenda tem por fim estreitar o circulo dos 
juizes de facto, o que se não conseguirá.» Senhores, si o 
nobre senador não confia nos juizes municipaes e de 
direito, não confia em ninguem; si affirma que nada se 
conseguirá, então não ha lei possivel. 

E porque não lembra o nobre senador um meio de 
fazer-se a qualificação dos jurados? 

porque está dada a hora, e não desejo que o Sr. 
presidente me faça a advertencia, que por differentes 
vezes fez ao nobre senador. Hei de ainda voltar a 
discussão. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Si V. Ex. acaba de 
dizer que eu não disse nada que podesse valer a pena... 

O SR. D. MANUEL: – Eu disse que V. Ex. não 
abalou a doutrina da emenda do nobre ministro da justiça. 

Sr. presidente, é tarde, ha pouca gente na casa e 
não gosto de fallar para os bancos. 

O SR. MIRANDA: – Está aqui muita gente. 
O SR. D. MANUEL: – Agradeço aos nobres 

senadores a bondade que tiveram de ouvir-me até agora. 
Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a 
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discussão, e dá para a ordem do dia da seguinte 
sessão: 

1ª parte. – Continuação da discussão adiada e 
mais materias já designadas. 

2ª parte. – Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 3/4 da tarde. 

 
SESSÃO DE 16 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. 
– Empregados do archivo publico. – Discursos dos 
Srs. visconde de Jequitinhonha e Dantas. 
Requerimento. Adiamento. – Segunda parte da 
ordem do dia. – Reforma judiciaria. Discurso do Sr. 
Vasconcellos. Observações dos Srs. visconde de 
Abaeté, Vasconcellos e visconde de Jequitinhonha. 

 

A’ 10 horas e 3/4 da manhan procede-se á 
chamada, por não haver numero sufficiente para 
formar casa, e acham-se presentes 28 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. GonçaIves 
Martins, Paula Pessoa, Wanderley, Vasconcellos, 
marquez de Olinda e visconde de Maranguape; e sem 
ella os Srs. Silva Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão da 
Boa Vista, barão de Muritiba, barão de Pindaré, barão 
do Pontal, barão de Quaraim, barão de Suassuna, 
Baptista de Oliveira, Candido Borges, Carneiro de 
Campos, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes 
dos Santos, Vianna, Miranda, Pimenta Bueno, 
Fernandes Torres, Alencar, Nabuco, marquez de 
Abrantes e visconde de Abaeté. 

Comparecendo no entretanto os Srs. Alencar e 
Candido Borges, o Sr. presidente abre a sessão com 
30 Srs. senadores. 

Compareceram mais no decurso da sessão os 
Srs. Vasconcellos, barão de Quaraim, barão de 
Muritiba, visconde de Maranguape, visconde de 
Abaeté, marquez de Olinda, Nabuco, Miranda e 
marquez de Abrantes. 

Não havendo expediente entra-se na 
 

1ª PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

EMPREGADOS DO ARCHIVO PUBLICO. 
 

Continúa a 1ª discussão, adiada na sessão 
antecedente, da proposição da camara dos 
deputados, auctorisando o governo a dispender até á 
quantia de tres contos de réis com gratificações 

executivo creava o emprego, nomeava o empregado e 
dava-lhe ordenado, e dahi resultaria necessariamente 
confusão dos poderes legislativo e executivo. 

Não se diga, Sr. presidente, que se tracta 
unicamente de gratificações, porque o mesmo que se 
póde e se deve dizer relativamente aos ordenados é 
por certo applicavel ás gratificações; é dispender os 
dinheiros publicos, é pagar aos empregados, e então 
fixa-se-lhes ordenado, porque as gratificações 
tambem são compensação ou remuneração de 
serviços, e esta faculdade, pela constituição, só 
pertence ao poder legislativo. A exiguidade da 
quantia não incide a observação de anti-
constitucional – precedente que, passando, póde o 
senado estar certo que em outra occasião daremos 
tambem auctorisação para se concederem maiores 
ordenados e maiores gratificações. 

Além disso, eu expuz hontem ao senado que o 
poder executivo tinha sido auctorisado pelo poder 
legislativo para reformar esta repartição; no projecto 
em discussão reconhece-se esta auctorisação, e 
considera-se a concessão feita das gratificações, 
unicamente como provisoria: temos pois que vamos 
melhorar a sorte dos empregados desta repartição, 
sem que de fórma alguma se melhore o serviço 
publico. Si havia razão urgente para se melhorar a 
sorte economica desses empregados, sem duvida 
alguma havia tambem para que se melhorasse o 
serviço; é necessario que uma reforma marche 
conjunctamente com a outra, e para isto é preciso 
que o projecto não seja approvado. 

Eu disse tambem hontem, Sr. presidente, que 
não me recordava de um precedente desta natureza, 
e o nobre ministro do imperio, mais antigo no 
senado, não contestou nem ao menos modificou esta 
proposição; portanto para mim ficou certo que é o 
primeiro exemplo que o corpo legislativo dará de 
conceder ao poder executivo o direito de estabelecer 
ordenados ou gratificações. 

Não é presumivel, Sr. presidente, que na época 
em que nos achamos se façam taes concessões; é 
preciso que muito estrictamente tomemos a peito 
defender a constituição e as prerogativas do corpo 
legislativo, que se tem constantemente desvelado em 
sustentar as attribuições do poder executivo; isto 
quer dizer que o senado não quer nem a 
desharmonia, nem a confusão dos poderes: para que 
esta verdade se realize é preciso que o projecto não 
passe. 

O nobre ministro do imperio, tomando em 



addiccionaes aos empregados do archivo publico. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

Sr. presidente, ás observações que fiz hontem sobre o 
projecto que se discute, o nobre ministro do imperio 
oppoz outras. Mas o senado deve lembrar-se que em 
primeiro logar o nobre ministro declarou que já 
esperava pelas observações que fiz, em segundo 
logar que convinha na exactidão dellas; eu 
accrescentarei – na conveniencia. 

Expuz, Sr. presidente, que o projecto não devia 
passar, porque era anti-constitucional, fundando-se 
esta minha observação em que, passando o principio 
em que se basêa o projecto, teremos que o poder 

consideração as observações que fiz, disse que faria a 
distribuição dos 3:000$ segundo os ordenados de 
cada um dos empregados. Então entendo eu que se 
deve inserir no projecto pelo menos a palavra – 
proporcionalmente – para que fique estabelecido e 
como certo que o corpo legislativo, si não determina 
a quantia, pelo menos a determina indirectamente; de 
um lado estabelece-se a quantia, de outro lado 
estabelece-se o modo de distribuil-a. 

Esta emenda é indispensavel para que nas 
nossas collecções não appareça um projecto novo no 
seu genero, revogando uma das faculdades mais 
essenciaes do poder legislativo. 

Si estas razões que tenho offerecido á 
consideração da casa parecerem fracas, eu direi, 
senhores, que o senado já practicou isto mesmo, não 
em outra sessão, mas na actual. O que fez o senado 
com o projecto que veiu da camara dos deputados, 
relativo ao augmento dos ordenados dos empregados 
do supremo concelho militar? Remetteu-o á uma 
commissão para 
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que esta determinasse com exactidão o que o corpo 
legislativo queria fazer em relação ao estado economico 
daquelles empregados; veiu á casa o parecer, e não se 
julgando satisfactorio, voltou o projecto outra vez á 
commissão para que regulasse tambem em parte o serviço 
daquella repartição. Façamos agora o mesmo. 

Si o governo ainda não fez a reforma, si ainda não 
nos disse como a pretende fazer e quando, é porque 
entende que não a póde fazer. Façamol-a nós, e façamol-a 
remettendo o projecto á uma commissão; ahi tomar-se-ha 
em consideração a sorte dos empregados, e tambem 
tomar-se-ha em consideração o que disser respeito ao 
melhoramento do archivo publico. 

Note V. Ex., Sr. presidente, que o nobre ministro do 
imperio, quando fallou hontem, não disse uma só palavra 
relativamente a época em que poderia fazer as reformas; 
disse apenas: «Senhores, este augmento de ordenados é 
provisorio, durará sómente até que se faça a reforma para 
a qual está auctorisado o governo»; mas não disse que o 
governo pretendia fazer a reforma dentro de tal tempo; 
nem ao menos disse ao senado que os cuidados e a 
solicitude do governo tinham sido já empregados na 
reforma desta repartição; foi uma omissão que de todo me 
confirma na opinião de que não devemos approvar o 
projecto, e que as razões dadas pelo nobre ministro, 
relativamente ao estado provisorio da repartição do 
archivo, são taes que me obrigam a crer que tal reforma 
não se fará por muito tempo. 

Eu, Sr. presidente, si quizesse examinar bem os 
motivos por que este projecto passou na camara dos 
deputados, si quizesse aventurar alguma proposição a 
este respeito, diria que os empregados do archivo publico, 
descoroçoados de verem realizada a reforma de sua 
repartição, e porconsequencia melhorada a sua sorte 
economica, pediram, instaram, reclamaram o 
melhoramento de seus ordenados. 

Esta convicção portanto me faz tambem crer que 
não devo votar pelo projecto: declare o nobre ministro do 
imperio si acaso já tem principiado a reforma, quanto 
tempo pelo menos levará ainda para fazel-a. E’ preciso, 
senhores, que a respeito destes objectos empreguemos 
toda a solicitude possivel, para que não se concedam mais 
d’ora em diante essas auctorisações repetidas que não 
fazem mais sinão atrapalhar o governo e mesmo 

é que é necessario que não se dêm taes auctorisações 
com superabundancia. 

Fica assim egualmente provado que o governo 
tambem se desacredita; e, para que isto não aconteça, é 
indispensavel que as auctorisações só se resolvam 
quando o governo já tiver em suas mãos os meios 
necessarios, os conhecimentos precísos para fazer uma 
reforma, para que seja objecto, geralmente fallando, do 
intervallo das camaras. 

Como conclusão do que acabo de dizer, tenho de 
offerecer ao senado um requerimento, para que este 
projecto seja remettido á uma commissão, ou a de fazenda 
ou a de legislação, ou aquella que o senado entender 
melhor, para que esta commissão dê um parecer e 
comprehenda os principios que acabo de expôr. 

Sr. presidente, eu na sessão passada tambem 
aventei uma idéa que me parece não póde estar longe de 
ser approvada pela sabedoria do senado, e é que estes 
melhoramentos de ordenados não devem ser parciaes; 
deve-se tomar uma medida geral para todos os 
empregados publicos; não são sómente os do archivo e os 
das secretarias que soffrem; são todos os que estão nas 
mesmas condições em que se acham aquelles cuja sorte o 
corpo legislativo vai melhorando; é uma desegualdade 
iniqua favorecer-se a sorte de uns e não attender-se a de 
outros, e que além disso póde ainda fazer com que nas 
reformas futuras seja necessaria uma descriminação que 
póde ser considerada como parcial e injusta; o empregado, 
cuja sorte fôr melhorada hoje, não poderá de fórma alguma 
requerer esse melhoramento, e isso embaraçará qualquer 
reforma a esse respeito. 

Por isso, si é verdade que hoje os ordenados e as 
gratificações não estão em justa relação com as despesas 
necessarias para o empregado publico viver com a 
decencia propria do seu logar e de sua posição; si isto é 
verdade, o corollario é que se tome em consideração a 
sorte de todos os seus empregados, melhorando os seus 
ordenados na razão de 20%, por exemplo; si esta razão é 
demasiadamente elevada, melhore-se na razão de 15%, 
mas que seja isto em favor de todos os empregados 
publicos, e não appareça em todas as sessões um ou 
outro requerimento que, protegido mais ou menos 
efficazmente, atravessa as camaras e dá a alguns 
empregados um melhoramento, quando aliás não são só 



desacredital-o. 
Eu me explico. 
Eu disse – desacredital-o. – Na verdade, senhores, 

uma vez que se dá auctorisação para a reforma de uma 
repartição, e que o governo acceita essa auctorisação, 
fique o senado certo que todo o paiz espera que essa 
reforma se faça, convencido, pela auctorisação, de que a 
reforma é indispensavel; o paiz não póde crer que se dê 
auctorisação para reformar-se uma estação publica, sinão 
porque essa reforma é indispensavel, isto é, o serviço 
publico padece, e então o corpo legislativo, acanhado 
pelos trabalhos a seu cargo, não conhecendo talvez 
minuciosamente os meios de fazer uma reforma, entrega-a 
ao governo. 

Ora, não a fazendo o governo, o que é que se 
segue? Segue-se que fica illudido o paiz, que fica illudido o 
corpo legislativo; ou pelo menos que este não 
comprehendeu bem as necessidades publicas, julgando 
que era urgente reformar, quando aliás não era; julgando 
que o serviço publico padecia, quando aliás não padecia. 
Para evitar todos estes inconvenientes, 

elles os que necessitam, e sim todos os outros. 
Assim não é que o corpo legislativo ha de acreditar-

se nem provar ao paiz que na realidade esmera-se no 
desempenho dos seus deveres; não é assim que o corpo 
legislativo ha de fazer barreira ao estratagema com que se 
pretende diminuir a sua força moral, como eu hontem já 
expuz ao senado, como talvez appareçam muitos factos 
que venham justificar a minha opinião proferida hontem; e, 
si em alguma época, senhores, é necessario que o corpo 
legislativo tome muito cuidado no exercicio e manutenção 
dos seus direitos, no cumprimento dos seus deveres, é na 
actual. A época é melindrosa: o ministerio, como V. Ex. 
sabe, tem pouca força moral nas camaras, porque no 
senado apenas um voto o sustenta, contado esse voto 
com os dos quatro ministros; na camara dos Srs. 
deputados, essa maioria não está tão profundamente 
convencida da maneira como o governo desempenha os 
seus deveres, que se possa chamar uma maioria 
dedicada, e é esta a razão que faz com que o ministerio, 
dubio, incerto, fraco, empregue 
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outros meios que não são parlamentares, e sem perigo da 
ordem publica. 

Aqui já V. Ex. ouviu declarar-se que os ministerios 
não se devem sustentar com maiorias, que estas nenhuma 
consideração deverão ter, que é o veto e a dissolução (não 
se fallou em dissolução, mas esta é a consequencia 
inevitavel,) e então, pergunto eu, e o senado deverá 
tambem perguntar ao nobre senador que assim se 
exprimiu, si as maiorias nada valem, si não devem ser 
attendidas, como é possivel que o paiz tenha parte na 
formação dos ministerios e na direcção dos negocios 
publicos? O veto destroe, revoga, inutiliza as deliberações 
da camara; mas o que é que substitue a vontade unica do 
poder executivo? 

Ora, Sr. presidente, avista de todas estas 
considerações, como é possivel que o senador do Imperio 
não esteja constantemente alerta para sustentar o seu 
posto como representante da nação, cumprindo com 
exactidão e á risca os seus deveres, olhando unicamente 
para a constituição para della tirar as maximas, os 
principios e as regras do seu comportamento? 

Em outra qualquer occasião, Sr. presidente, eu, 
acanhado como sou, não viria ao senado expôr tudo 
quanto hei dito hoje, seria menos ousado no 
desenvolvimento que tenho apresentado; mas as 
circumstancias são graves, e tanto mais graves que se 
accusa o lado a que pertenço de não querer as liberdades 
publicas; accusa-se o lado a que pertenço unicamente 
composto de estadistas que apenas, quando estão no 
poder, dão uma ou outra esmola ao paiz! 

E’ preciso, pois, que alto e bom som declaremos 
que ninguem mais se esmera em sustentar a constituição 
tal qual ella é, que ninguem tem mais desejos de reformar 
as instituições publicas, de dar ao paiz as instituições que 
mais proprias forem para promover sua felicidade, com 
regra, juizo e prudencia, do que o lado a que tenho a honra 
de pertencer. Importa, além disso, que provemos esse 
esmero e esses desejos com factos incontestaveis, com as 
nossas opiniões e censuras. Portando, Sr. presidente, 
desde que eu ouvi proferir na casa, do lado da maioria, as 
proposições que tenho commemorado, sem que um só 
orador ministerial as impugnasse, julguei de rigorosa 
obrigação proclamar os principios que sigo e que segue o 
lado a que pertenço. 

opinião que hoje emittiu o nobre visconde de 
Jequitinhonha. 

Mas, Sr. presidente, não acho aqui uma 
auctorisação completa ao governo, da qual possa vir 
grande mal e violação da constituição; como nota o nobre 
senador, designa-se uma quantia para o governo dividir 
com os empregados como gratificações addicionaes. Estes 
empregados não têm ordenado, a assembléa geral 
designou uma quantia para o governo distribuir com os 
empregados do archivo como gratificações; não ha 
ordenados. Está claro que o governo fará dessa quantia 
uma distribuição proporcional em relação á primeira; isto é 
claro, é consequente. O que vamos nós pois conseguir 
com este adiamento, para que o projecto vá á commissão 
competente? 

Vamos reduzil-a a uma contadoria, isto é, 
enviamos-lhe o projecto para que faça a conta de quanto 
ha de caber a cada um empregado, porque se receia que o 
governo possa abusar. Pois para isso havemos de protelar 
uma resolução vinda da outra casa? Havemos de fazel-a 
voltar á camara dos deputados? Terá ella tempo de fazel-a 
passar este anno? Não soffrerão estes empregados 
publicos? Será isto uma má auctorisação que damos ao 
governo, quando nós já marcamos a quantia além da qual 
o governo não póde passar? 

Estas pequenas reflexões, Sr. presidente, fazem 
com que não possa estar pelo que quer o nobre senador 
que me precedeu, apezar que acho muito bom, muito 
justo, muito constitucional o seu systema de não dar 
auctorisações ao governo. Si o nobre senador quizesse 
mandar outra emenda, dizendo – proporcionalmente – 
ainda poder-se-hia votar, afim de satisfazer os escrupulos 
do nobre senador, ainda que eu acho que é desnecessario 
dizer isso, porque proporcionalmente já foi dividida pelo 
governo a quantia que o corpo legislativo marcou, e está 
claro que tambem agora designando-se uma certa quantia, 
elle ha de seguir a mesma proporção. Portando, Sr. 
presidente, eu não posso votar para que o projecto vá á 
commissão; hei de votar pela resolução tal qual veiu da 
camara dos Srs. deputados. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, eu estou persuadido que o senado poderia não 
comprehender bem o fim do meu requerimento; não me é 
isso extraordinario, porque fallei um pouco confusamente, 



O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

Emquanto não ouvir bem estigmatizada a opinião de que é 
o veto e a dissolução que devem governar o paiz, eu 
declaro a V. Ex., Sr. presidente, que hei de 
constantemente fallar contra essa doutrina excentrica, 
completamente heretica, do systema representativo. 

Vou portanto propôr o adiamento do projecto, para 
ir á uma commissão. 

E’ apoiado e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

«Proponho que o projecto seja remettido ás 
commissões de fazenda e de legislação para darem seu 
parecer: 1º, sobre as gratificações que se devem conceder; 
2º, sobre as bases sobre que deve de assentar a reforma 
da repartição em questão.» 

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, eu sou 
inimicissimo das auctorisações dadas ao governo; tenho 
nesta casa fallado contra ellas; e nesta parte sigo a 

como sempre acontece. Peço, portanto a V. Ex. que tenha 
a bondade de dar-me dois minutos de benignidade, para 
que exponha ao senado o fim do meu requerimento. 

Elle encerra duas proposições: a 1ª, é para que a 
commissão tome em consideração as gratificações, em 2º 
logar para que apresente as bases da reforma. 

Pela primeira, note o senado que deve deduzir-se 
que eu não estou satisfeito ou não excluo o augmento 
mesmo de gratificações; as commissões podem propôr 
maiores gratificações para melhorar com efficacia a sorte 
desses empregados. A segunda parte justifica tambem a 
primeira, quando eu quero que as gratificações não sejam 
dadas sem que o serviço publico melhore. 

Não desejo que o senado faça ou o corpo legislativo 
decrete reformas por inteiro, mas que apresente as bases; 
offerecidas ellas á consideração do corpo legislativo e 
approvadas, temos que a reforma se deve 
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julgar feita, e a sorte dos empregados deve-se julgar 
tambem melhorada: porque, si 3:000$ rs. para serem 
divididos pelos empregados daquella repartição não forem 
sufficientes, as commissões apresentarão maior quantia, 
determinarão, designarão quaes as gratificações que 
devem ter os empregados de que se tracta. 

Note mais o senado que, como elles têm hoje 
ordenados e não têm gratificações, e vão ter estas 
gratificações, é necessario que se determine o modo por 
que serão feitas as suas aposentações. V. Ex. vê que esta 
doutrina é doutrina que tem occupado por muitas vezes o 
corpo legislativo, e é reclamada por todos os empregados 
publicos, é reclamada pela justiça e não menos pela 
equidade, que se attenda á sorte do empregado que se 
acha inteiramente inhabilitado de prestar serviços, mas 
que ainda vive e que precisa ser alimentado devidamente 
pelo Estado a quem serviu quando pôde. Isto está 
attendido no projecto? não. O projecto é mesquinho, Sr. 
presidente, elle não comprehende ambas as questões, de 
melhoramento da repartição e de melhoramento da sorte 
economica dos empregados. E para que, senhores, hão de 
sahir do parlamento estas leis insufficientes? Não é melhor 
que o corpo legislativo se demore mais algum tempo; que 
prescrute a materia, que a examine, que faça o bem como 
deve fazer? 

Offereço pois á consideração do senado – 1º, que 
as commissões tomem em consideração as gratificações 
que se devem dar aos empregados; em segundo logar, 
que apresentem as bases da reforma do serviço publico; 
melhore-se uma cousa conjunctamente com a outra. 

Mas o nobre senador pelas Alagoas argumentou 
com sentimentos do coração do senado; e a fallar a 
verdade, taes argumentos vão direito á sensibilidade e 
benevolencia do senado; deverão sem duvida alguma 
produzir um effeito magico. Declaro ao nobre senador que 
esse effeito se produziu em mim. Mas é necessario que eu 
seja legislador nesta occasião, e procure saber como hei 
de abafar por um momento os sentimentos excitados pelo 
nobre senador pelas Alagoas. Disse elle – uma gratificação 
tão pequena vai melhorar a sorte de empregados que não 
podem viver como vivem. «Si fôra uma grande despeza, 
disse o nobre senador, então ainda se poderia tomar em 
consideração quanto se tem aqui dito.» 

O SR. DANTAS: – Perdôe-me V. Ex; não disse isso.

Mas, disse elle, ainda poderia adoptar uma 
emenda, isto é, proporcionalmente; e accrescentou, mas 
isso não é preciso; entretanto que a palavra 
proporcionalmente salvava alguma cousa o principio. 
Assim, o nobre senador não se importou nesse caso com o 
principio, apellou para os sentimentos de benignidade e 
complacencia do senado. Ataque o nobre senador os 
argumentos que produzo em favor do principio; mostre 
como na realidade nós não devemos fazer isso, e 
devemos entregar ao poder executivo tudo quanto diz 
respeito a ordenados e gratificações. 

O nobre senador, para offuscar a luz dos meus 
argumentos, disse: Eu sympathiso muito com as opiniões 
hoje do nobre senador. Eu sou victima ha dias para cá, Sr. 
presidente, dos adverbios. O Sr. ministro da fazenda, 
querendo estigmatizar-me, usou de um tambem, e foi 
preciso que eu fallasse para destruir a força do tambem do 
nobre ministro da fazenda. 

Agora o nobre orador ministerial vem com um hoje, 
e quer com este hoje attenuar a força de uma 
argumentação toda ella fundada em principios. 

Sr. presidente, eu peço a V. Ex. que convide o 
nobre senador por Alagoas para crer... 

O SR. DANTAS: – E’ heresia convidar; para que? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...que o 

hoje do nobre senador applicado a mim é o mesmo de 
toda a minha vida publica. Eu estou prompto a fazer aquillo 
que fiz em outras occasiões. Eu sempre reconheci nesta 
casa, e ainda hoje reconheço que o poder legislativo, 
atropellado pela multiplicidade de negocios, falho de 
conhecimentos especiaes dos objectos das repartições, 
póde muitas vezes delegar este poder ao executivo. Mais 
instruido hoje dos factos, mais em estado de poder julgar 
ainda como se deve fazer a reforma, si eu hoje sou mais 
restricto, quem me impoz esta opinião foi o ministerio a 
quem dá apoio o nobre senador por Alagôas; foi elle que 
declarou que não queria, e em outras occasiões seus 
membros diziam que não queriam dar auctorisação, que 
eram anti-constitucionaes; e hoje declaram que não 
querem taes auctorisações. Então como hei de eu 
offerecer ao Sr. ministro da fazenda o uso dessas 
auctorisações, porque dal-as é inutil? E note o senado que 
o ministerio, si bem o disse bem o fez, porque ainda não 
cumpriu auctorisação alguma; note-se bem. 



O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pouco 
mais ou menos. 

O SR. DANTAS: – Nem pouco mais ou menos, não 
vá por ahi. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
tenho a memoria muito fraca; mas deve ser na realidade 
pouco mais ou menos isto que eu digo. 

Primeiro que tudo devo declarar ao nobre senador 
que eu apenas tractei do principio, e este não foi 
combatido pelo nobre senador. O principio é que no corpo 
legislativo é que se devem fixar ordenados e gratificações, 
designal-os, determinal-os; ao poder executivo pertencem 
outras attribuições, ao legislativo pertencem estas. Nega 
porventura o nobre senador por Alagôas esta proposição? 
Não póde negar; logo, em quanto ao principio, pecca o 
projecto. 

Ora, avista deste facto, hei de ainda dar 
auctorisação ao poder executivo hoje, senhores? 
Certamente, não; isto é illudir-me a mim e comprometter o 
poder executivo, de forma que eu com as minhas opiniões 
é que sou amigo dedicado do ministerio; o honrado 
membro não o é; eu é que não quero compromettel-o; eu 
não quero dar-lhe armas para censural-o na seguinte 
sessão. Eis por que não dou auctorisações ao ministerio; 
mas nunca desconheci o principio; dei e estou prompto a 
dar hoje. Logo, o hoje do nobre senador não é applicavel a 
mim; ainda não mudei, posso mudar, e peço licença a V. 
Ex. para declarar desde já ao nobre senador por Alagoas 
que estou muito disposto a alterar muitas das minhas 
opiniões, desde que me convencer do contrario; virei 
francamente ao corpo legislativo ou á camara a que tenho 
a honra de pertencer declarar: Senhores, hoje penso 
differentemente do que pensei em outras occasiões; e 
assim provarei ao nobre senador que sou progressista; 
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e, querendo elle que eu seja sempre da mesma opinião, 
quer que eu seja rotineiro, isto é, que não aperfeiçôe 
minhas idéas, e que viva completamente isolado no mundo 
intellectual. Não sigo, pois, tendo aliás muito desejo, as 
opiniões do nobre senador. O hoje, portanto, do nobre 
senador não me é applicavel, e Deus permitta que eu não 
possa dizer ao nobre senador por Alagoas tambem algum 
hoje. 

O SR. DANTAS: – Desejarei muito. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas 

póde ficar certo que o hei de dizer de fórma que nem 
levemente offenda o melindre do nobre senador, cujas 
qualidades pessoaes ninguem estima mais do que eu, e 
accrescentarei tambem as qualidades politicas e 
parlamentares; para com ellas portanto hei de ter toda a 
deferencia, respeito e consideração necessaria. 

Sr. presidente, tambem póde parecer extraordinario 
que venha eu ao senado obstar a occasião de ser 
melhorada a sorte destes empregados. Ouvi dizer, não sei 
si foi hontem, não sei si foi hoje, não sei si o nobre senador 
por Alagôas foi quem disse, ou si foi um aparte que ouvi, 
dado por um nobre senador por Minas, que era uma 
crueldade embaraçar-se este melhoramento de ordenado. 
Senhores, vou provar com o projecto que estes 
empregados não estão peior aquinhoados que muitos 
outros. Eis o que se lê na babella (lê). 

Um director, 1:200$. Senhores, 100$ por mez para 
o trabalho que presta este director é demasiadamente 
pouco? Note bem o senado, que eu não digo que é muito, 
nem tambem digo que é pouco; pergunto si é 
demasiadamente pouco; si não ha outros empregados 
que, prestando maior somma de serviços, não têm este 
ordenado? Si ha mesmo proporção guardada entre outros 
muitos empregados? V. Ex. sabe qual é o serviço do 
director do archivo publico? Por ora é nenhum, porque a 
reforma não se tem feito; elles mesmos não sabem quaes 
são as suas obrigações; o archivo não está montado, e 
porconseguinte não sabem ainda bem o que hão de fazer, 
e do que fazem não resulta a utilidade que se deve esperar 
daquella repartição. 

Estou ainda convencido que, si acaso o nobre 
ministro do imperio tivesse já feito a reforma da sua 
secretaria, outra seria a sorte destes empregados, outros 
seriam os serviços prestados por esta repartição. Mas o 

ter evitado, si a reforma da secretaria da justiça estivesse 
feita. Mas o nobre ministro da justiça não quer fazer a 
reforma da sua secretaria, nem tão pouco querem tambem 
os nobres ministros do imperio e de estrangeiros; não sei o 
que ha. Senhores, eu ás vezes desejava adevinhar, 
porque tenho muita curiosidade de conhecer qual é a 
difficuldade, qual é o cardo rei da questão, que embaraça 
os nobres ministros de fazerem as reformas de suas 
secretarias; faria ainda grandes sacrificios, si eu podesse 
conseguir que elles se explicassem, decididamente podiam 
contar que eu aqui no senado havia de procurar cortar 
similhante cardo rei. 

Avista disto, Sr. presidente, como é que eu posso 
crer que se ha de fazer a reforma? O nobre ministro da 
fazenda tambem não fez a reforma da sua secretaria. Ora, 
isto, senhores, não deve desanimar o parlamento? Era 
bom portanto que os nobres ministros se explicassem no 
senado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Da reforma do 
thesouro V. Ex. se esqueceu. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Agradeço muito a lembrança de V. Ex., (riso) mas peço-lhe 
perdão para dizer que já fallei na reforma do thesouro, 
porque a repartição da fazenda e a pessoa do nobre 
ministro que a dirige nunca sahem da minha memoria. 
(Continuando a lêr): 

O official maior, 1:000$. Dois officiaes a 800$ cada 
um; dois amanuenses a 600$ cada um; um porteiro, um 
ajudante deste, expediente com asseio e limpeza da casa, 
etc.» 

Ora, pela leitura que acabo de fazer, o senado já vê 
que aqui ha demasiados empregados para uma repartição 
pequena, que ainda presta poucos serviços, que ainda não 
está organisada e estabelecida como deve estar. O 
senado já não vê que, si fôr approvado este meu 
requerimento e o projecto fôr remettido para a commissão, 
ha de acontecer a mesma cousa que aconteceu ao 
projecto relativo ao concelho supremo militar, isto é, que se 
hão de diminuir os empregados? Para que este ajudante 
do porteiro, senhores? Não era melhor que o ordenado do 
ajudante fôsse dividido ao meio e dada uma parte ao 
porteiro para melhorar sua sorte sem dispendio do 
thesouro? Não era isto mais razoavel e mais economico? 
Para que dois amanuenses com dois officiaes naquella 



nobre ministro não quer fazer a reforma, não sei que obice 
invencivel encontrou, que não é possivel fazer aquella 
reforma, tendo aliás feito outras. 

O nobre ministro dos estrangeiros declarou a 
repartição precisa de reforma, que se deve fazer essa 
reforma quanto antes; para ella está completamente 
auctorisado, porém a reforma não se faz. Creio que todos 
os Srs ministros foram auctorisados para reformar suas 
secretarias, e nenhuma reforma se faz. Para reformar a 
secretaria da justiça foi tambem auctorisado o nobre 
ministro, e não faz a reforma; dizem-me que é um cahos, 
que só a pericia do seu official-maior e dos dignos officiaes 
da secretaria é que attenuam, até um certo ponto, o que 
soffre o serviço por falta dessa reforma: honra seja feita ao 
official-maior e aos outros officiaes daquella repartição, 
porque redobram de zelo, e fazem frente a todo o serviço. 

V. Ex. sabe que o serviço bem coordenado diminue, 
e o serviço mal coordenado muitas vezes duplica-se: ora, é 
isto justamente o que se poderia 

repartição? Não era melhor que os ordenados desses 
amanuenses fossem divididos pelos officiaes, melhorando-
se assim a sorte destes sem dispendio do thesouro? 

Eu não duvido nada a respeito do assentimento do 
senado em favor do meu requerimento, porque eu devo 
recordar ao senado o que se practicou aqui o anno 
passado com a repartição da caixa de amortização, que 
tambem quiz augmento de ordenados, mas sem dispendio 
algum do thesouro, por isso que com esse augmento de 
ordenado vinha a diminuição dos empregados, e era com 
os ordenados dos empregados que deixassem de fazer 
parte daquelle estabelecimento que queriam augmentar o 
dos que ficavam; mas, apezar disso, o senado não quiz 
approvar. 

Permitta-me mais o senado que eu desperte sua 
attenção, dizendo que a repartição da caixa de 
amortização, desde sua instituição, creio que em 1827 até 
hoje, ainda não teve augmento de ordenados; é talvez uma 
das poucas repartições que não têm merecido a 
contemplação do corpo legislativo; e 
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apezar de todas essas razões e esforços feitos no senado, 
mal sem duvida por mim, porém eloquentemente por 
outros senadores, o senado não quiz annuir á resolução. 

Senhores, disse-se que não ha transgressão do 
principio, porque a quantia é pequena. De fórma que a 
realidade da constituição está dependente da quantia, 
como dizem que são avaliados os homens nas praças 
commerciaes, aonde se pergunta: «Quanto vale? Tantas 
mil libras.» Os principios constitucionaes tambem são 
assim avaliados: quanto valem? Tantos contos. Não, são 
2:000$. Então não vale nada a maxima nem o preceito 
constitucional! 

Si pois, Sr. presidente, V. Ex. viu a maneira por que 
o senado procedeu o anno passado relativamente aos 
empregados da caixa de amortização, si V. Ex. viu como o 
senado procedeu ultimamente a respeito dos empregados 
do concelho supremo militar, não ha razão alguma por que 
elle deixe de approvar o meu requerimento, porque não 
tem por fundamento sinão melhorar a sorte dos 
empregados e o serviço publico, dando uma reforma 
áquella repartição. 

E, fallando de reforma daquella repartição, é 
preciso que eu rectifique o sentido desta palavra. 

Verdadeiramente aquella repartição nunca foi 
organisada; a reforma hoje é a sua organisação; não se 
tracta de uma repartição que já foi organisada 
devidamente, e que hoje se entende que é preciso retocar 
em um ou outro ponto; não, hoje do que se tracta é de 
organisar a repartição; de fórma que vamos augmentar os 
ordenados desses empregados sem cuidarmos de 
examinar o serviço; vamos dar gratificações a empregados 
que não são necessarios naquella repartição, como eu 
acabei de mostrar. Portanto melhoremos fazendo a 
reforma; isto é, vá o projecto para as commissões, tomem 
ellas em consideração o numero dos empregados, 
estabeleçam as bases da reforma, e o governo que a 
desenvolva como bem entender. Assim utilisa o 
empregado e utilisa o serviço publico; por isso creio que 
tenho razão para continuar a sustentar o meu 
requerimento. 

A discussão fica adiada pela hora. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

me aconselhou que reservasse para quando esta se 
abrisse as observações que tinha a fazer. Agora, adstricta, 
como V. Ex. entende que deve ser a discussão, á materia 
do artigo de que se tracta, eu peço licença a V. Ex. para 
dizer algumas palavras em sustentação da emenda 
substitutiva, fazendo entretanto breves considerações 
geraes sobre a materia. 

Senhores, nem toda a mudança é um progresso; o 
texto das leis não deve ser alterado de dia em dia 
(apoiados) á nossa discrição, a nosso alvedrio (apoiados); 
é necessario que se demonstre a necessidade da reforma 
que se pretende, e que se torne palpavel que a 
substituição que se tem em vista tende a melhorar o que é 
reconhecido como defeituoso. E’ tambem necessario, 
quando se tracta de uma lei da importancia desta que ora 
occupa nossa attenção, que as medidas propostas tenham 
por fim conseguir a repressão dos crimes de modo mais 
efficaz. Vamos á primeira questão. 

Poderá ser posta em duvida a necessidade da 
revisão de alguns artigos de nossa lei do processo 
criminal? Creio que não. A esse respeito tenho aqui 
diversos trechos dos relatorios apresentados á assembléa 
geral legislativa desde o anno de 1843. 

Nesse anno, o Sr. visconde de Uruguay, então 
digno ministro dos negocios da justiça, disse: (lendo) que 
tendo começado a executar-se a lei de 3 de dezembro de 
1841, não era ainda decorrido o tempo necessario para 
conhecerem-se e indicarem-se aquellas de suas 
disposições que mereciam ser modificadas. 

O Sr. Manuel Alves Branco disse em seu relatorio 
em 1844 (lê): 

«A creação dos chefes de policia com alçada e 
jurisdicção em toda a provincia é uma boa instituição, 
embora, geralmente fallando, não tenham elles por ora 
correspondido ás esperanças do paiz e do governo.» 

«2º Os delegados e subdelegados, actualmente 
tirados, na maior parte das provincias, de uma classe sem 
letras, e talvez sem meios seguros de subsistencia, devem 
ser quanto antes abolidos, encarregando-se os juizes de 
direito das delegacias em suas comarcas, e os juizes 
municipaes e de paz das subdelegacias em seus termos e 
districtos: providencia esta que, além de satisfazer melhor 
as necessidades de uma boa policia protectora, e não 
perseguidora dos cidadãos, daria mais alguma occupação 



REFORMA JUDICIARIA. 
 
Continúa a discussão adiada na sessão anterior do 

art. 1º da proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça, com a emenda do Sr. Pereira de 
Vasconcellos apoiada na sessão de 13 do corrente. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, eu aguardava a 1ª discussão do projecto de 
reforma judiciaria para expender ao senado os motivos por 
que entendia que a actual legislação do processo, ou seja 
a que está comprehendida na lei de 3 de dezembro de 
1841, ou seja a que está consagrada em algumas 
disposições especiaes, carecia de reforma. Mas fui 
desviado deste proposito pela direcção que tomou a 
discussão; pois, como viu V. Ex., entretivemo-nos em 
questões de ordem, e não me foi dado sahir dellas para 
fazer as considerações geraes que poderiam esclarecer a 
materia. 

Na occasião que tive a honra de apresentar o 
projecto, podia tel-o motivado largamente; mas a 
consideração de que teria de repetir na primeira discussão 
os mesmos pensamentos, os mesmos motivos, 

aos juizes de direito, que pouco têm a fazer nos intervallos 
das sessões do jury, sem sobrecarregar muito os juizes 
municipaes e de paz, que pelo pequeno circuito de sua 
jurisdicção ainda podem sem inconveniente exercer essas 
funcções.» 

«3º Duas circumstancias devem muito concorrer 
para que da instituição dos juizes municipaes se não 
devam esperar as vantagens que os legisladores 
conceberam; a 1ª, é a falta de independencia, tão 
necessaria no magistrado, a 2ª é a mesquinhez de seus 
vencimentos, que não está ao par dos deveres a seu 
cargo.» 

«4º Conviria que os juizes de direito podessem 
adquirir no officio de julgar mais experiencia, e não fossem 
tão frequentemente distrahidos de tão util mister para 
serem incumbidos de outros, como acontece por 
necessidade quasi diariamente.» 

«5º E’ forçoso reconhecer que a providencia dada 
pela lei de 3 de dezembro de 1841 para haver jury 
sómente nos termos em que fossem apurados mais de 50 
jurados, não tem produzido resultado satisfactorio, 
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talvez por negligencia dos encarregados da qualificação; 
cumprindo por isso providenciar quanto antes a respeito, 
afim de que não venha a perverter-se e desacreditar-se tão 
bella instituição.» 

Em 1845 dizia o Sr. Manuel Antonio Galvão (lê): 
«1º O governo, comquanto não desconheça uma 

grande parte dos defeitos da nova legislação (lei de 3 de 
dezembro de 1841), entende todavia não haver ainda 
decorrido o espaço de tempo preciso para se poder 
calcular e resolver pela experiencia todas as suas 
vantagens e inconvenientes; maxime entendendo que da 
facilidade e precipitação em legislar resulta habituar-se o 
povo a ter pouco respeito á legislação do paiz, que todos 
os dias se muda e altera, e menos confiança nas pessoas 
encarregadas de confeccionar as leis, entibiando-se ao 
mesmo tempo o zelo das auctoridades incumbidas de 
executal-as.» 

«2º Sendo certo que haverá maior garantia para o 
cidadão, e mesmo para a sociedade, si as auctoridades 
que pronunciam e julgam tiverem maior independencia, 
não podendo ser livremente removidas pelo governo, 
conclue serem os juizes de direito, e os municipaes, no 
caso de convir a sua conservação, os que offerecem 
condições mais attendiveis e favoraveis para serem 
encarregados de um objecto tão difficil e complicado como 
é a instrucção do processo criminal.» 

«3º A disposição da lei de 3 de dezembro de 1841, 
encarregando a instrucção do processo criminal não só ao 
chefe de policia, como tambem aos delegados e 
subdelegados, reune dois graves inconvenientes: o 
primeiro, em conferir attribuições de tamanha 
transcendencia a pessoas que não têm a necessaria lição 
de direito, nem a practica indispensavel; o segundo, em 
dividir o mesmo onus ou dever por diversos individuos, o 
que contribuirá muitas vezes para que nenhum o 
desempenhe, ou pelo menos para retardar o seu 
desempenho, com detrimento da causa da justiça.» 

«4º A circumstancia de ter a lei de 3 de dezembro 
de 1841 incumbido a formação da culpa a pessoas 
destituidas dos necessarios predicados, dá logar a serem 
menos bem organisados os processos, e sem duvida a 
isso se deve attribuir o numero excessivo de absolvições, e 
conseguintemente a impunidade.» 

Depois de outras considerações, concluiu pela 

inconvenientes resultantes da execução do art. 315 do 
codigo de processo criminal, em virtude do qual é 
permittido o jurado propôr, para preenchimento do numero 
legal, os jurados precisos; sendo que uma tal disposição 
favorece a impunidade, dando logar a que um jurado, 
protector do réo, proponha os que lhe parecem propensos 
á absolvição, e deixa de realizar-se assim a 
importantissima circumstancia da incerteza dos juizes, que 
é a garantia dos julgamentos no jury.» 

Apontou differentes casos e referiu-se a uma 
proposta que fizera na camara dos deputados no anno 
anterior. 

O Sr. José Antonio Pimenta Bueno assim se 
exprimiu no relatorio de 1848. (lê.) 

«1º Um dos factos que tendem constantemente a 
desnaturar e perverter a administração da justiça é 
seguramente a parcialidade de algumas auctoridades 
subalternas, e sobretudo policiaes, que, tiradas muitas 
vezes de uma classe da população sem letras, e sem 
meios amplos de subsistencia, não têm dado a seus 
concidadãos a garantia e protecção que de sua instituição 
se esperava. As nomeações feitas por meras informações, 
e quasi sempre resentindo-se de opiniões politicas, e 
interesses preponderantes, encerrão em si mesmas esse 
defeito de parcialidade que apparece na practica.» 

«2º A experiencia tem demonstrado que algumas 
disposições da lei de 3 de dezembro de 1841 não 
correspondiam ao fim de distribuir justiça imparcial, 
garantir a segurança individual, e a ordem publica.» 

S. Ex. prometteu apresentar, e effectivamente 
apresentou, suas idéas em uma proposta á camara dos 
deputados. 

O Sr. Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso 
Camara disse no seu relatorio de 850 (lê.): 

«1º A lei de 3 de dezembro de 1841 remediou 
grande parte dos defeitos do codigo do processo criminal, 
melhorando consideravelmente os recursos, diminuindo a 
escandalosa impunidade dos crimes de responsabilidade, 
acabando com os desvios dos jurys de accusações, 
modificando pelas appellações officiaes os de julgamento, 
substituindo juizes leigos por letrados, e a escolha 
responsavel do governo á irresponsavel de dous ou tres 
votos desconhecidos.» 

«Não é comtudo essa lei esempta de imperfeições. 



necessidade de ser reformada, ou antes de ser corrigida a 
lei de 3 de dezembro. 

O Sr. José Joaquim Fernandes Torres expendeu 
nos relatorios de 1846 e 1847 a mesma doutrina, e disse 
(lê): 

«1º Augmentam-se cada vez mais os motivos que 
justificam a necessidade de ser adoptada a proposta 
apresentada pelo governo na sessão do anno passado, 
reformando algumas disposições da lei de 3 de dezembro 
de 1841, e dando varias outras providencias.» 

«2º Entre as causas que obstão a prompta e fiel 
administração de justiça, deve-se ter por mui grave a que 
provém da falta de permanencia dos magistrados em suas 
comarcas, visto como são mui importantes as attribuições 
que lhes conferiu a lei de 3 de dezembro de 1841, e de 
cuja execução absolutamente depende a bôa 
administração da justiça em primeira instancia.» 

«3º E' de urgente necessidade remediar os graves 

Cumprindo porém, antes de destruir um systema para 
experimentar outro, investigar si foi executado com 
lealdade e escrupulo, si é possivel melhoral-o corrigindo-
lhe os defeitos, e removendo os embaraços que travam na 
practica sua execução; entendo ser preciso adoptar as 
reformas cuja necessidade a experiencia tenha feito 
reconhecer.» 

«2º E' indispensavel que o jury por ora não conheça 
de certos crimes, como a moeda falsa, a resistencia com 
violencias, os grandes attentados e especialmente os 
commettidos nos limites de diversas provincias, ou nas 
fronteiras, a tirada de presos do poder da justiça, e outros 
em que uma repressão mais prompta, e mais segura, e 
uma responsabilidade mais efficaz no julgador são de 
evidente necessidade.» 

No relatorio de 1851, o mesmo senhor disse que 
era preciso reformar a lei que creou o jury em todos os 
termos, e expendeu outras muitas idéas de que em breve 
terei de occupar-me. 

O mesmo senhor, em 1852, referiu-se ás idéas do 
seu relatorio anterior sobre a materia. 

O Sr. Nabuco de Araujo apresentou nos relatorios 
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de 1854, 1855, 1856, e 1857 differentes considerações 
tendentes todas a mostrar que a lei de 3 de dezembro 
carece ser reformada, e o senado sabe que o projecto que 
actualmente se discute foi offerecido na camara dos 
deputados por esse honrado ex-ministro e por ella 
adoptado. O instituto dos advogados, differentes Srs. 
senadores têm apresentado em discussão projectos de 
reforma da lei de 3 de dezembro. Logo, senhores, esta lei 
é reconhecida como defeituosa pelos homens de todos os 
partidos e de todas as crenças, por todos os ex-ministros 
de justiça e pela camara dos deputados. 

Senhores, a quadra que se afigura mais propria 
para que se verifique tal reforma é a actual (apoiados); 
hoje na calma que todos testimunhamos e applaudimos 
podem-se consultar os verdadeiros interesses da 
administração da justiça (apoiados). Hoje os extremos têm 
como que desistido ou modificado suas antigas opiniões: 
aquelles que se dizia quererem exagerar o principio da 
auctoridade, e aquelles que se dizia quererem dar maior 
desenvolvimento ás idéas liberaes, parecem convergir 
para que se faça uma reforma convenientemente 
meditada. 

Vamos á outra questão. Conseguirá este resultado 
o artigo do projecto que se discute, ou a emenda 
substitutiva que eu tive a honra de apresentar? 

Senhores, um dos inconvenientes geralmente 
reconhecidos e confessados pelos homens da sciencia é a 
accumulação das attribuições policiaes com as attribuições 
criminaes. Não me demorarei em demonstrar a 
necessidade desta separação, porque isto seria injurioso 
ás luzes do senado. 

O SR. D. MANUEL: – Está no espirito publico. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Repetirei 

entretanto com Faustin Hellie, que a separação destas 
funcções é a pedra angular de todo o edificio politico. 

Si a consideração de que nada podemos fazer 
devesse prevalecer, então, Sr. presidente, cumpria 
desanimar da idéa de qualquer reforma de qualquer lei; eu 
me explico: objecta-se que não podemos estabelecer a 
differença dessas attribuições de um modo completo; mas 
não podemos nós fazer no interesse da administração de 
justiça alguma cousa neste sentido? 

Senhores, observemos que não podemos 
transcrever para as nossas leis as disposições que regem 

não tenha em toda a provincia as attribuições que lhe 
confere a lei de 3 de dezembro, entendo que em casos 
bem definidos, bem claros, quaes os que se acham na 
emenda que tive a honra de apresentar ao senado, 
podesse elle intervir; não duvidarei concorrer para que as 
differentes hypotheses em que é dada essa intervenção 
fiquem definidas de um modo tão claro que exclua todo o 
arbitrio do governo. 

O SR. PRESIDENTE: – Sou obrigado a dizer ao 
senhor senador que o que está em discussão é o art. 1º. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não posso 
deixar de fallar em geral. (Apoiados.) 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. barão de Muritiba fallou 
hontem. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu fiz-lhe a mesma 
advertencia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si V. Ex. vê que 
eu não estou na ordem, não continúo. Mas me parece que, 
tendo hontem o nobre senador pela Bahia declarado que 
eu queria reprimir todos os crimes, que eu queria 
regenerar a sociedade, apresentando como panacéa uma 
emenda a respeito do numero necessario para haver 
concelho de jurados, é essencial que eu responda a esta 
observação do nobre senador; e para fazel-o é necessario 
que exponha resumidamente as idéas da reforma judiciaria 
como eu entendo, para assim contrariar mesmo as 
observações que S. Ex. teve a bondade de offerecer 
hontem á consideração do senado. Não darei maior 
desenvolvimento, em obediencia a V. Ex., ao que ia 
dizendo; mas não omittirei mesmo que o modo por que se 
fórma a culpa entre nós não póde continuar sem prejuizo 
do que se deve ás garantias individuaes do cidadão. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ainda 
bem. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex., 
jurisconsulto provecto, sabe que as arbitrariedades, as 
vexações acham escusa facil no art. 148 do codigo do 
processo criminal; porque ahi se diz que a formação da 
culpa terá logar dentro de 8 dias, salvo si a affluencia de 
negocios o impedir, auctorisando então que ella se fórme 
dentro de um prazo mais extenso. Qual é a serie de 
inconvenientes que dali resulta, senhores? Observa-se, 
não nos nossos sertões, não nos logares despovoados do 
Imperio; observa-se na côrte, na capital do imperio 



a França neste assumpto. Alli a policia administrativa e a 
policia judiciaria se dividem de um modo completo e 
amplo; alli ha numerosos agentes encarregados da policia 
preventiva e da policia judiciaria. Mas a que outro paiz 
devemos recorrer? A’ Inglaterra não, porque ella tem uma 
legislação tão especial que me não consta que povo 
algum, á excepção dos Estados-Unidos, tenha adoptado a 
legislação ingleza. Onde pois devemos ir? Fiquemos no 
proprio paiz para que legislamos; aqui façamos o que é 
possivel fazer; attendamos ao que é possivel attender, 
para que não continue a figurar na nossa legislação um 
(pedirei emprestado ás honradas commissões a expressão 
de que se servirão) defeito theorico da lei de 3 de 
dezembro de 1841. 

A reforma, como eu a comprehendo, Sr. presidente, 
tem por fim estabelecer essa separação: consultei para 
isso especialmente quanto era possivel, compativel com as 
circumstancias especiaes do paiz. Não quero desarmar a 
auctoridade, não quero expôr a sociedade a graves 
perigos, a graves compromettimentos; por isso, 

estabelecendo que o chefe de policia 

(apoiados) que individuos são presos, e estão 5, 6, 8 e 10 
mezes sem que se lhes forme culpa; e o juiz se defende 
allegando o artigo que acabo de citar. 

O SR. D. MANUEL: – Bem sabe disso o Sr. barão 
de Muritiba e eu tambem. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os individuos, Sr. 
presidente, são lançados nas masmorras, e ahi jazem todo 
esse tempo sem nota constitucional. 

ALGUNS SENHORES: – E' verdade, apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde continuar 

este estado? Não; é elle defeituoso, cumpre corrigil-o. E si 
faltam, como acredito, algumas disposições em nossas leis 
para tornar positiva a garantia do cidadão, entendo que 
não se póde deixar de providenciar a este respeito de um 
modo efficaz, de um modo que corrija os abusos. Em 
occasião opportuna terei de entrar em largo 
desenvolvimento a este respeito, citando os factos de que 
tenho conhecimento, quer na pouca practica de 14 annos 
que tive de magistrado, quer em outros logares que tenho 
occupado, e onde 
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tenho colhido esclarecimentos que pódem dirigir a minha 
opinião de um modo a condemnar a actualidade 
consagrada no nosso codigo do processo, quanto a 
formação da culpa. 

O SR. NABUCO DE ARAUJO: – Realmente são 
abusos. 

O SR. D. MANUEL: – Mas abusos a que se presta a 
legislação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – São abusos, 
senhores, como disse o ex-ministro da justiça; mas, 
quando os abusos encontram guarida na lei, quando quem 
os practica póde allegar para defender-se a legislação, é 
preciso que olhemos para essa legislação e tractemos de a 
emendar (apoiados); e quanto mais inveterados são esses 
abusos, tanto mais urgentemente nos cumpre condemnal-
os e excluil-os com clareza e precisão. 

Senhores, outro inconveniente que entendo que 
deve tambem ser removido, é o que se refere á 
incommunicabilidade dos indiciados. 

O codigo criminal, no art. 189, faz crime de 
responsabilidade a prisão do individuo incommunicavel 
além do prazo marcado na lei; esse prazo nunca se 
marcou, e nós observamos que os juizes prendem a seu 
arbitrio, e conservam os presos por longos dias 
incommunicaveis, á sua vontade, sem que haja na 
legislação disposição que fixe o prazo dessa 
incommunicabilidade. 

A formação da culpa confiada a juizes que dão de si 
mais garantias, que não podem ser mudados a arbitrio do 
governo, offerece ao cidadão melhor fiança de que seus 
direitos serão respeitados, do que a que actualmente se 
observa. Por isso eu entendo que os juizes municipaes, e 
os juizes de direito devem formar a culpa. 

Parece-me tambem, senhores, que as disposições 
que regulam a livre enunciação dos pensamentos não 
podem continuar sem alteração no que diz respeito a 
injurias pessoaes. Olhe-se para os grandes orgãos de 
publicidade da côrte, e vêr-se-ha que, depois de artigos 
mui bem lançados sobre colonisação, sobre administração 
da justiça, sobre estradas de ferro, etc.; vêm na pagina 
seguinte injurias, não ao empregado publico, não ao 
homem que exerce qualquer funcção, e por isso possa ser 
trazido á discussão no interesse publico; não, é o cidadão 
inoffensivo, é o pai de familia honesto, que se vê exposto á 

e executada, abrigo para furtar-se á sancção penal. 
Eu, Sr. presidente, queria fazer considerações 

geraes, todas ellas tendentes a responder ao nobre 
senador pela Bahia, mostrando que não procurei, 
explicando o numero dos jurados para haver concelho, 
acautelar todos esses inconvenientes, como V. Ex. hontem 
declarou ao senado. O nobre senador, que não acha, que 
não encontra no meu projecto e nas emendas que de 
conformidade com elle mandei á mesa um só artigo, um só 
paragrapho que possa ser sustentado ou defendido; 
parece que, tendo anteriormente dito que não pretendia 
proferir palavra a respeito da materia, hontem quebrou o 
seu proposito, veiu discutil-a largamente. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Eu disse a razão. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Muito applaudo a 

razão de S. Ex. S. Ex., que largos annos serviu com 
distincção na 1ª e 2ª instancia, está de certo muito 
habilitado para apreciar e comparar o estado da nossa 
legislação, e pronunciar-se de modo a fazer impressão no 
publico e no senado. Mas S. Ex. hontem, Sr. presidente, foi 
um pouco infeliz, me perdoará, na maneira por que 
combateu a emenda que se acha em discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Esteve muito infeliz. 
O SR. MIRANDA: – Não apoiado; esteve muito feliz.
O SR. D. MANUEL: – Nem o senhor diz isso de 

coração. 
O SR. MIRANDA: – Nem o senhor diz isso de 

coração. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O publico é quem 

nos ha de julgar. 
O SR. D. MANUEL: – Apoiado, veremos isso. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Consinta porém 

V. Ex. que eu, antes de responder especialmente ao nobre 
senador pela Bahia, diga alguma cousa a respeito do 
parecer das honradas commissões. As honradas 
commissões de legislação e constituição entendem que a 
actual divisão do nosso territorio, a confusão das 
attribuições judiciarias, impedem a desejavel reforma da 
nossa lei do processo criminal. 

Não desconheço, Sr. presidente, a procedencia 
desta argumentação; si podessemos dividir melhor o nosso 
territorio; si a divisão judiciaria fôsse attribuição exercida 
pela assembléa geral, e não pelas provinciaes, estou que 
poderiamos legislar de uma maneira mais conveniente. 



injuria, que é maltractado nos escriptos anonymos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Até os poderes do 

Estado nas folhas do governo. 
O SR. D. MANUEL: – Chame-nos para esse terreno 

que eu lhe direi o que diz o Tres de Maio. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é possivel 

que actualmente possa achar defesa nem dentro desta 
casa, nem fóra della, na opinião de homens sensatos, o 
escandalo de se deprimir a homens inoffensivos, a homens 
honestos, sem que lhes forneça a lei meios de 
desaggravarem-se. De feito, que correctivo offerece a 
nossa actual legislação? Chamar-se á responsabilidade? 
Já na outra camara o disse, e todos o sabem: chamado a 
juizo, apparece, não o auctor do artigo, mas em vez delle 
um homem de palha: o auctor ordinariamente então 
desiste da accusação que não recahe sobre o verdadeiro 
criminoso. O crime de injuria fica pois sem punição; e a 
honra do cidadão está exposta ao ultrage de qualquer que 
tem na disposição da lei, na maneira por que ella tem sido 
entendida 

Tambem penso que, si as funcções administrativas 
estivessem separadas das judiciaes, a reforma devia ser 
muito facil e efficaz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não póde fazer 
nenhuma efficaz sem as separar primeiro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nós lemos um 
trabalho devido ás luzes e ao profundo estudo de um dos 
nossos honrados collegas, o Sr. visconde de Uruguay, 
publicado nos jornaes da côrte, por occasião de responder 
a differentes quesitos propostos a S. Ex. pelo ministerio do 
imperio. Ahi vimos apontada a difficuldade que ha em 
estabelecer uma divisão completa dessas attribuições, e 
essa difficuldade S. Ex. tanto a demonstrou, que no final 
desse parecer declarou que devia apenas ensaiar-se o 
systema por elle offerecido em uma ou outra provincia, e 
não adoptar-se como regra, como preceito geral para todo 
o Imperio. 
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Mas, senhores, porque não podemos ter uma 
divisão judiciaria conveniente, porque não podemos já 
fazer um codigo administrativo, nada deveremos fazer? 

O SR. D. MANUEL: – Quando virá esse codigo 
administrativo? Está ainda para as calendas gregas. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Demais, 
decretadas essas reformas administrativas, será mui facil 
separar o que de administrativo estiver confiado ás 
auctoridades judiciarias. 

O nobre senador pela Bahia disse que a emenda 
que eu havia mandado á mesa não reprime o crime, não 
offerece garantias ao cidadão; porconseguinte é uma 
emenda emprestavel. Porém na demonstração desta 
proposição parece-me que S. Ex. não alcançou o fim que 
pretendia. A difficuldade da reunião do jury, adoptada a 
minha emenda, é o primeiro inconveniente que se antolha 
ao nobre senador. 

Disse S. Ex. que o jury, sendo composto de cem 
jurados, com a determinação de mais elevado senso, 
tornar-se-ha impossivel, não só nos termos, mas até em 
muitas comarcas. 

Para responder, Sr. presidente, a S. Ex., examinei 
o quadro dos jurados qualificados em 1857. Irei á 
provincia natal do nobre senador. Ahi observo que pelos 
dados estatisticos existentes na secretaria consta que a 
capital tem 1558 jurados, sendo 814 na urna geral, e 744 
na especial; Nazareth tem 726, 481 na urna geral e 245 
na urna especial; Ilhéos tem 95 jurados; Rio do S. 
Francisco tem 517 na urna geral e na especial 186, ao 
todo 703; Itapacorá tem 468, 372 na urna geral e 74 na 
especial; Santo Amaro tem 478 jurados, 352 na urna geral 
e 126 na especial, e assim por diante. Em quasi todas as 
provincias se observa que existe grande numero de 
jurados, (lendo) 200, 300, 700, 203, 439, 535, etc. como 
os nobres senadores podem ver. 

Ora, qual póde ser a razão por que torno maior o 
numero dos cidadãos qualificados para em um termo 
haver reunião de jury? Parece que a demonstração é a 
mais simples. A incerteza do juiz é a base de todo o 
systema de julgamento por jurados. Desde que o juiz é 
certo, desde que o juiz é conhecido, desaparece a belleza 
dessa instituição, segundo o pouco que tenho lido a este 
respeito nos livros que tractam da instituição do jury nos 
paizes que o tem admittido. 

de 48, para se conhecer o vicio de uma tal disposição, 
havendo certeza de juizes.» 

«2º A idéa de estabelecer o jury por comarcas tem 
incontestaveis vantagens, exigindo porém que sejam 
exceptuadas algumas provincias como Matto-Grosso, 
Goyaz, Amazonas, Piauhy, e mesmo algumas comarcas 
de outras provincias, como Chapada, no Maranhão, Boa 
Vista, em Pernambuco, etc., em razão da escassez da 
população e das distancias que tornariam impossivel a 
reunião de um só concelho de jury.» 

«3º Conviria tentar antes disso a conservação do 
jury por termos, exigindo porém que se reunam conforme 
o art. 3º da lei de 3 de dezembro de 1841 aquelles em 
que se não apurarem pelo menos 150 jurados, 
auctorisando-se o governo a admittir em alguns pontos do 
Imperio, onde esta exigencia importasse demasiada 
extensão de territorio, concelho de jurados com um 
numero menor, nunca inferior a 80.» 

Vê pois V. Ex. que a emenda que mandei á mesa 
tem em seu abono uma auctoridade mais; si assentei que 
o numero de 100 jurados devia ser necessario para haver 
concelho, nisso não podia ter em vista impedir a reunião 
do jury, nullificar essa instituição, porque não acredito 
que, sendo o numero de 150 jurados achado necessario 
por um ministro, como o Sr. Eusebio, podesse caber-lhe 
similhante censura, e entretanto fiquei eu muito abaixo 
desse numero. Poucos serão os termos que por amor da 
exigencia de 100 jurados deixarão de ter concelho; é isso 
incontestavel, principalmente depois do quadro estatistico 
que apresentei ao honrado senador pela provincia da 
Bahia. 

Mas pretendeu o honrado senador que eu 
esperava melhorar o jury só com a exigencia de um censo 
mais elevado, e que fazia consistir sómente na renda as 
habilitações para ser jurado. 

Senhores, quem disse isto, em que parte da minha 
emenda se acha similhante pretenção? O art. 31 (e isso 
serve de resposta a outra parte do discurso do honrado 
senador) o art. 31 da lei de 3 de dezembro, a que me 
refiro, diz assim: «Aos termos, em que se não apurarem 
pelo menos 50 jurados, reunir-se-hão termo ou termos 
mais vizinhos para formarem um só concelho de jurados; 
e os presidentes das provincias designarão nesse caso o 
logar da juncta revisora.» 



Ora, 50 jurados é actualmente o numero sufficiente 
para determinar-se a creação de um concelho; sorteiam-
se 48 para a 1ª sessão, restam 2. Em segundo 
julgamento o réo tem de ser julgado, em virtude da lei de 
3 de dezembro, no mesmo termo em que foi proferida a 
primeira decisão; e a lei de 3 de dezembro, estabelecendo 
este principio, consagrou uma maxima muito salutar, 
porque quiz, como todos os que apregoam a excellencia 
da instituição dos jurados, que os homens que conhecem 
o caracter, as inclinações; as tendencias do réo a que têm 
de julgar sejam seus juizes; mas actualmente a 
disposição da lei de 3 de dezembro impede que isso 
tenha logar; o réo tem de ser remettido para outro jury, 
afim de ser nelle julgado. 

Senhores, eu apoio a minha opinião em uma 
auctoridade de muito peso, a do Sr. Euzebio de Queiroz 
no seu relatorio da sessão de 1851. Disse S. Ex. (lê): 

«1º É preciso reformar a lei que creou jury em 
todos os termos em que se apurarem 50 jurados, 
bastando só considerar que cada concelho deve compor-
se 

O nobre senador não observou que na minha 
emenda não se alterava essa disposição, não se 
prescindia das exigencias aqui reclamadas. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Está enganado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Disse que eu 

não estabeleço sinão a renda. Sr. presidente, a emenda 
que mandei á mesa não é suppressiva da lei de 3 de 
dezembro nas qualidades por ella exigidas para ser 
jurado; essas qualidades permanecem as mesmas. 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. barão de Muritiba é 
que quer reformal-a acabando com o censo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A lei de 3 de 
dezembro diz que são aptos para jurados os que pódem 
ser eleitores, com as excepções declaradas no artigo 
tantos do codigo, etc., etc., isto é, ella exige intelligencia, 
bons costumes, bom senso, que se saiba ler e escrever, 
etc., etc.; são estas as qualidades. 

Mas o nobre senador censurou que se fizesse 
consistir na elevação da renda uma qualificação. A este 
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respeito já hontem o honrado senador pela provincia do 
Rio-Grande do Norte respondeu, me parece, que de um 
modo satisfactorio. A renda é uma condição exigida pela 
constituição do Estado. (Apoiados.) 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Para ser jurado? 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não, senhor, é 

outra questão. Creio que a respeito dos jurados não 
podemos prescindir da renda. Quando se tracta de 
votantes, quando se tracta de uma eleição de deputados, 
de senadores, não se estabelece uma renda? A 
consideração da riqueza deve ser uma consideração 
alheia á organisação de um tribunal de jurados? Pois não 
acredita o nobre senador que a riqueza offerece melhores 
garantias, maior esperança de independencia? 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Nem sempre. 
O SR. D. MANUEL: – Mas suppõe. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso me parece 

incontestavel; não quero todavia dizer que muitos homens 
de pouca fortuna não sejam tão honestos ou mais do que 
muitos que accumulam grandes capitaes; o que digo é que 
a condição da riqueza é sem duvida necessaria, quando se 
tracta de determinar as qualidades dos homens que têm 
de pronunciar um voto sobre a vida e sobre a fortuna, a 
honra e a liberdade dos seus concidadãos. 

O honrado membro, pronunciando-se desta fórma, 
pronuncia-se contra o codigo do processo e lei de 3 de 
dezembro (apoiados); porque tambem ella exige como 
qualidade a renda, e marcou um censo mais subido do que 
o anterior. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não me pronuncio 
contra a renda, mas sim contra o augmento. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Pronunciou-se 
contra o systema do censo. 

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. disse que não estava 
longe de acabar com a renda, bastava que lhe déssem 
taes e taes garantias; alto lá, isto está escripto. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Disse-o em um 
aparte a V. Ex. 

O SR. D. MANUEL: – E’ o que basta; tanto que 
respondi a isso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador, 
Sr. presidente, me parece que não póde negar a 
conveniencia de estabelecer-se em lei uma renda qualquer 
para ser jurado: si esta renda deve ser maior ou menor, 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Protesto contra 
isso; não estou prevenido contra o nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu tambem 
protesto contra o que V. Ex. disse ha pouco; não estou 
acostumado a deslocar questões para apparecer 
triumphante; nunca maltractei ninguem, quanto mais ao 
nobre senador. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não maltratou. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex., Sr. 

presidente, ouviu o que o nobre senador disse: «Vós 
quereis a renda para melhorar a administração da 
justiça?» 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Parece que V. Ex. 
não leu o extracto do meu discurso. 

O SR. D. MANUEL: – Os extractos dos nossos 
discursos não trazem nada. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Desde que o 
honrado senador declara que está concorde comigo, em 
que se deve exigir uma renda, e sua divergencia só é 
apenas quanto ao maior ou menor algarismo, fico 
satisfeito. 

O honrado senador disse tambem hontem: «Vós 
difficultais a reunião do jury, porque augmentais o seu 
trabalho, entregando ao promotor a accusação de um 
numero maior de crimes, fazendo-o accusar nos crimes 
particulares.» Peço licença a S. Ex. para lhe observar que 
ainda aqui se equivocou. Eu não augmento a alçada do 
jury, pois não é augmentar a alçada do jury fazer com que 
o promotor se encarregue da accusação nos crimes 
particulares, quando dos crimes particulares, como dos 
crimes publicos o jury já actualmente conhece. 

Desde que a pena do crime excede a seis mezes 
de prisão simples, é da competencia do tribunal de 
jurados; todos os crimes de seis mezes até oito annos de 
prisão simples são da competencia desse tribunal, embora 
na ampla escala dessa penalidade possa haver crimes 
publicos ou crimes particulares. Portanto, esta objecção 
desapparece. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não me entendeu. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ainda mais: 

pretendeu o nobre senador que, adoptada a doutrina da 
emenda que mandei á mesa, os juizes de facto 
difficilmente se reunirão na cabeça dos termos, quando 
morarem elles nas extremidades: o jury será pois 



esta é a questão. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Foi isto de que 

tractei; tractei de augmento da renda. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Já dei o motivo 

por que consagrei o augmento da renda na emenda. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – V. Ex. desloca a 

questão para apparecer triumphante. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA – Não sou capaz de 

deslocar as questões; V. Ex. é muito injusto para comigo. 
O SR. D. MANUEL: – E comigo tambem. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ muito injusto: 

sim, pois quem em um projecto de tantos artigos nem um 
encontrou que prestasse, está muito prevenido, ou contra 
o auctor do projecto, ou contra o projecto. 

composto de juizes residentes no centro da localidade, e 
nisso enxerga S. Ex. grande inconveniente, porque os 
juizes são certos. Ora, eu pederia a S. Ex. que applicasse 
esse principio ao numero de 50 jurados exigido pela lei de 
3 de dezembro, porque assim S. Ex condemna a 
actualidade com a mesma força da sua argumentação. 

Mas os juizes moram a longa distancia, disse o 
nobre senador; senhores, a nossa educação 
constitucional, os nossos habitos, têm feito apreciar pouco 
a instituição do jury, sem duvida; mas não é porque um 
jurado more a duas ou tres leguas do logar da reunião do 
tribunal que deixa de comparecer ás sessões; tanto não é 
a distancia que o impede, tanto é certo que ha alguma 
outra causa mais grave, que na côrte os nobres senadores 
observam que o jury consome 8, 10, 14 dias para reunir-
se; logo, não é porque os jurados moram mais á porta ou 
menos á porta do tribunal que elles não comparecem ás 
sessões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dahi segue-se que 
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os que moram longe comparecem mais facilmente; 
estando perto não comparecem, estando longe é que hão 
de comparecer; essa é boa. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – S. Ex. entende 
que eu não havia consultado a experiencia, mandando á 
mesa a emenda que se discute, S. Ex. disse que as 
causas a que os chefes de policia attribuem o grande 
numero de crimes não provêm da difficuldade ou da falta 
de reunião do jury. 

Senhores, agora eu tracto unicamente da reunião 
do jury; quando se cuida de fazer ou emendar uma lei 
organica é necessario não offender a theoria ou os 
principios sacramentaes da instituição. Quando eu pugno 
para que o jury tenha uma melhor qualificação, para que a 
incerteza do jury seja uma realidade, eu não estou de certo 
argumentando com as causas geraes a que se devem 
attribuir os crimes. 

O SR. D. MANUEL: – Isso é que é verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando me 

demoro em combinar e formular um artigo qualquer de lei, 
procuro examinar, por exemplo a respeito dos jurados, 
qual é o modo de constituir melhor esse tribunal, de fazer 
com que os jurados se reunam, de confiar a organisação 
do jury antes a esta do que áquella auctoridade. Está claro 
que, procurando cercar o tribunal de garantias de 
independencia, de certo concorro em geral para cortar uma 
das causas dos crimes. 

Declarou o honrado senador que achava tão má a 
disposição da emenda, que lhe preferiria a doutrina do art. 
1º do projecto. Não sei como poderá o nobre senador 
sustentar esta opinião; pois, si o nobre senador vê 
difficuldades para a reunião do jury nas cabeças dos 
termos, como não as encontra maiores nas cabeças de 
comarca? 

Agora é necessario notar que a disposição do 
projecto apresentado pelo meu honrado collega o Sr. ex-
ministro da justiça, quando estabelecia o jury sómente nas 
cabeças de comarca, prendia-se a outras disposições que 
a auxiliava: assim tornava elle menos frequentes as 
sessões do jury; para isso excluia da sua alçada todos os 
crimes afiançaveis; ora, estando o jury já privado de 
grande numero de attribuições, quaes a de intervir no 
julgamento dos crimes de responsabilidade, de 
desobediencia, de morte na fronteira, etc., etc.; não havia 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Senhores, tenho 
lido pouco, mas este pouco que tenho lido me ensina a ver 
na organisação da lista dos jurados as mais importantes 
garantias que offerece esse tribunal para o julgamento dos 
crimes. 

Si consulto a legislação ingleza, observo que na 
Inglaterra a organisação das listas é feita com a maior 
pureza. 

Em França achamos uma legislação menos boa, e 
muito censurada como os nobres senadores hão de saber; 
hão de elles ter lido o que a tal respeito têm dito os 
expositores; elles nos mostram todos os inconvenientes do 
systema ahi adoptado para a organisação das listas dos 
jurados. O que está adoptado na Inglaterra foi tambem 
adoptado nos Estados-Unidos, mas com alguma 
modificação, porque o nobre senador sabe que a 
legislação dos Estados-Unidos alterou alguma cousa a 
legislação ingleza quanto ao jury. 

O delegado de policia, senhores, é um homem 
nomeado pelo governo, ao passo que o juiz municipal é, 
sim, nomeado tambem pelo governo, mas tem quatro 
annos de exercicio durante os quaes não póde ser 
removido. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E quando tem 
quatro dias? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O juiz municipal 
pretende ordinariamente habilitar-se nas localidades onde 
serve; porque, si elle se desconsiderasse por actos de 
injustiça, por actos apaixonados, desregrados, de certo 
que perderia a cousa que mais se aprecia, a consideração 
publica, e a par dessa grande perda teria sem duvida a de 
não poder continuar na carreira que encetou, de não se 
habilitar para ser juiz de direito. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ha muito mais 

garantia em confiar ao juiz municipal a organisação da 
lista, que aliás tem de ser revista pelo juiz de direito, pelo 
presidente da camara, pelo promotor publico. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não me 
comprehendeu, não leu ao menos o extracto do meu 
discurso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Esta lista tem de 
ser revista pelo juiz de direito, pelo presidente da camara e 
pelo promotor publico. Mas faltam aos juizes municipaes, 



obstaculo a que fôsse menos frequente a reunião do jury; 
então podia ella ser sómente na cabeça da comarca. 

Mas si o nobre senador pela Bahia, que impugnou 
hontem minha emenda, não acha inconvenientes muito 
mais graves na reunião do jury nas cabeças de comarca 
do que nas cabeças dos termos, é o que me parece 
extraordinario, principalmente quando o projecto do ex-
ministro da justiça consagra, como o meu, a idéa do 
augmento da renda para ser jurado. 

Não é occasião propria, Sr. presidente, de dizer ao 
senado os motivos por que muito a meu pezar não 
concordo com a disposição do projecto de 1854, que 
limitava a competencia do jury; isto será objecto de uma 
discussão especial, attenta a resolução do senado de 
discutir-se o projecto paragrapho por paragrapho. 

O nobre senador pronunciou-se tambem de um 
modo muito solemne contra a alteração que propuz de ser 
a lista dos jurados feita pelos juizes municipaes e não 
pelos delegados de policia. 

O SR. D. MANUEL: – Acha mais garantias nos 
delegados de policia. 

diz S. Ex., os conhecimentos locaes que sobram aos 
delegados. Pois os juizes municipaes, residindo em um 
municipio, percorrendo-o como muitas vezes o percorrem 
para o exercicio de suas funcções civeis, vestorias, 
demarcação de terras, e em outras muitas occasiões, não 
podem em pouco tempo conhecer os municipios? 

E quando o não tenha conseguido, não ha 
disposição alguma que lhe negue o direito de informar-se 
dos delegados, subdelegados, dos vereadores das 
camaras, dos cidadãos, todos muito qualificados, que bem 
o poderão coadjuvar com suas informações e 
esclarecimentos. Quanto a ser o juiz municipal substituto 
do juiz de direito, e nessa qualidade poder ser o proprio 
revisor da lista por elle feita, tambem não me parece 
procedente essa objecção, porque ou no regulamento do 
governo, ou quando se tractar desta materia, pois ainda 
por ora della não tractámos, por ser objecto de outro 
paragrapho, veremos si é conveniente dar alguma 
explicação para que nesse caso seja outro o revisor da 
lista. 
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O SR. BARÃO DE MURITIBA: – V. Ex. não se 

lembrou disso. 
O SR. D. MANUEL: – Mando a emenda. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ uma daquellas 

cousas que se podem facilmente emendar. Creio que o 
nobre senador mesmo não apresentou esta objecção 
como importante. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – E’ verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, 

feitas as considerações geraes de que me occupei, tanto 
quanto V. Ex. permittiu, presumo ter respondido ao nobre 
senador pela provincia da Bahia, e demonstrado que a 
emenda que tive a honra de offerecer não traz os 
inconvenientes por S. Ex. ponderados. 

Não a inculquei, nem póde ella ser considerada 
como panacéa, para servir-me da expressão do honrado 
senador; não procurei estender a competencia do jury, 
como tambem se afigurou ao honrado membro; não fiz da 
quantidade da renda uma condição unica, e unica garantia; 
não a quiz como tal estabelecer na lei... 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Está estabelecida. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...pois sei que a 

independencia provém mais do caracter individual do que 
da posição da fortuna; todavia a reconheço como uma 
garantia acceita em muitos casos pela nossa legislação; 
mostrei que si os crimes, cujas causas foram pelo nobre 
senador apontadas, não podem ser de todo removidos, 
todavia, organisando-se melhor o tribunal dos jurados, e 
auxiliando essa legislação com outras disposições, 
conseguir-se-ha que desappareçam, sinão todos, ao 
menos alguns dos males de que o nobre senador deu 
hontem o mais particular conhecimento ao senado, lendo 
as informações que eu tive a honra de addicionar ao 
relatorio que apresentei á assembléa geral; egualmente 
demonstrei que as duvidas postas pelo nobre senador 
contra a maneira da organisação da lista dos jurados não 
procediam, porquanto pelo systema que eu apresento 
entrega-se essa organisação a auctoridades mais 
independentes da acção do governo, amplamente 
conhecedoras dos cidadãos com quem estão em contacto, 
por quem já são conceituadas, e assim asseguro o que 
entre os povos mais civilisados se deseja, o que os 
auctores acham mais indispensavel, como condição de 
imparcialidade e de justiça no tribunal dos jurados. 

esta materia na emenda que se discute, porque o senado 
deliberou que a discussão fosse por paragraphos, e só no 
art. 7º § 3º é que o projecto de 1854 considera este 
objecto. Entretanto, si o nobre senador quer offerecer o 
additamento não se opporá. 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha (pela ordem) 
oppõe-se á admissão da emenda additiva, como tendo por 
consequencia a nullifficação da resolução do senado 
relativa á discussão por paragraphos. Passando este 
precedente, podem as emendas multiplicar-se, e até 
offerecer-se como additivo ao § 1º, em discussão, todo o 
projecto do Sr. ministro da justiça, o que burlaria aquella 
decisão da casa. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara a discussão adiada, e que a ordem do dia é a 
mesma em ambas as suas partes. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
 

ACTA DE 17 DE JULHO. 
 
A’s 10 horas e 3 quartos da manhan, feita a 

chamada, achando-se presentes 25 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Vasconcellos, 
Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Wanderley, marquez de 
Itanhaem, marquez de Olinda e visconde de Maranguape; 
e sem ella os Srs. Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão de 
Antonina, barão da Boa Vista, barão de Pindaré, barão do 
Pontal, barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Candido 
Borges, Carneiro de Campos, Souza Queiroz, Paula 
Albuquerque, Almeida e Albuquerque, Mendes dos Santos, 
Vianna, Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Fernandes 
Torres, Fonseca, Jobim, Nabuco, marquez de Abrantes, 
visconde de Albuquerque e visconde de Uruguay, o Sr. 
presidente declarou que não podia haver sessão por não 
se ter reunido numero sufficiente de Srs. senadores para 
formar casa; e convidou aos presentes para trabalharem 
nas commissões. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira, 
compareceram os Srs. visconde de Uruguay, Fonseca, 
Silveira da Motta, Vasconcellos, e marquez de Olinda. 

 
ACTA DE 19 DE JULHO. 

 
A’s 10 horas e 3/4 da manhan, feita a chamada, 



Peço pois a V. Ex. licença para terminar, 
declarando que voto pela emenda substitutiva. 

O SR. D. MANUEL: – Muito bem! 
O Sr. Visconde de Abaeté (pela ordem) deseja ser 

informado se lhe será licito offerecer como emenda 
additiva a disposição contida no art. 15 do projecto do Sr. 
ministro da justiça, a respeito da renda exigida para ser 
jurado. 

Entende que para apreciar-se bem a doutrina da 
emenda em discussão é preciso tractar da questão de 
renda, como fez o nobre senador pela Bahia e o proprio Sr. 
ministro da justiça; mas não offerecerá o additamento sem 
saber si S. Ex. o acceita. 

O Sr. Vasconcellos (pela ordem) diz que não 
contemplou 

acham-se presentes 28 Srs. senadores, faltando com 
causa participada os Srs. Souza Franco, Vasconcellos, 
Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, 
marquez de Olinda, e visconde de Maranguape, e sem ella 
os Srs. Silva Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão de 
Antonina, barão da Boa-Vista, barão do Pontal, barão de 
Suassuna, Baptista de Oliveira, Candido Borges, Carneiro 
de Campos, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Almeida e 
Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, 
Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Fernandes Torres, 
Alencar, Nabuco, e visconde de Itaborahy. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por se não ter reunido numero sufficiente de Srs. 
senadores para formar casa, e convidou aos presentes 
para trabalharem nas commissões. 

 



Sessão de 20 de Julho                                                                          145 
 

SESSÃO DE 20 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario – Expediente. – Discursos e 

requerimentos dos Srs. Silveira da Motta, sobre o 
emprestimo feito em Londres á companhia da 
estrada de ferro de Pedro II, e visconde de 
Jequitinhonha sobre o pedido de demissão do vice-
presidente do banco do Brasil. Adiamento. – Ordem 
do dia. – Reforma judiciaria. Discurso do Sr. 
visconde de Abaeté. 

 
As 10 3/4 horas da manhan procede-se á 

chamada, por não haver numero sufficiente para 
formar casa, e acham-se presentes 27 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Vasconcellos, 
Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, 
marquez de Olinda, e visconde de Maranguape; e sem 
ella os Srs. Ferraz, barão de Antonina, barão da Boa 
Vista, barão de Muritiba, barão do Pontal, barão de 
Quaraim, barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, 
Candido Borges, Carneiro de Campos, Queiroz 
Coutinho, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes 
dos Santos, Ferreira Penna, Pimenta Bueno, Silveira da 
Motta, Souza Ramos, Fernandes Torres, Nabuco, 
Souza e Mello, e marquez de Abrantes. 

Comparecendo no entretanto os Srs. 
Vasconcellos e Ferreira Penna, o Sr. presidente abre a 
sessão com 29 Srs. senadores. 

Lidas as actas do 16, 17 e 19 do corrente mez, 
são todas approvadas. 

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um officio do ministerio dos negocios do 

imperio, remettendo um dos autographos da 
resolução da assembléa geral, approvando a pensão 
annual de 1:200$, concedida ao Sr. conselheiro Diogo 
Soares da Silva de Bivar; na qual resolução S. M. o 
Imperador consente. – Fica o senado inteirado, e 
manda-se communicar á outra camara. 

Quatro officios do 1º secretario da camara dos 
deputados, acompanhando as quatro seguintes 
proposições: 

1ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica creado um 4º collegio eleitoral no 

8º districto da provincia de Minas-Geraes, o qual se 
reunirá na villa de S. Romão, e será composto dos 
eleitores da mesma villa.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 16 de 
julho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. 
– Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – 
Antonio Pereira Pinto, 2º secretario.» 

3ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Os vencimentos do emprego de 

secretario das faculdades de direito pertencerão por 
inteiro a qualquer dos lentes das mesmas faculdades 
que o exercer.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 16 de 
julho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. 
– Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – 
Antonio Pereira Pinto, 2º secretario.» 

4ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º A’ guarda nacional, quando sujeita aos 

regulamentos e disciplina do exercito de linha, na 
fórma do art. 134, cap. 4º, tit. 6º da lei n. 602 de 19 
de setembro de 1850, não é applicavel o castigo de 
pancadas de que fallam os regulamentos de infantaria 
de 1763, e de cavallaria de 1764, e os artigos de 
guerra. 

Art. 2º Em substituição de taes castigos, 
applicar-se-hão, nos casos de pena arbitraria, como 
está determinado no § 3º do art. 11 dos ditos 
regulamentos, as outras penas no mesmo paragrapho 
mencionadas; e nos casos do art. 11, e 1ª parte do 
art. 12 dos de guerra, a pena de prisão rigorosa 
determinada no art. 20. 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da camara dos deputados, em 17 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – 
Candido Mendes de Almeida, 3º secretario servindo 
de 2º.» 

Vão a imprimir. 
Um officio do mesmo secretario, remettendo a 

proposta do poder executivo, fixando as forças de 
terra para o anno financeiro de 1859 – 1860, com as 
seguintes emendas: 

«Accrescente-se no logar competente. – A 
assembléa geral decreta.» 

«Art. 6º (additivo.) Fica creada na villa da 
Carolina, da provincia do Maranhão, uma companhia 
de pedestres.» 

«Art. 7º (additivo.) Ficam revogadas todas as 



«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 16 de 
julho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. 
– Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – 
Antonio Pereira Pinto, 2º secretario.» 

2ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica declarado que as irmans solteiras 

honestas dos officiaes da armada, que, sendo 
contribuintes do Monte-Pio hajam fallecido sem 
deixar viuva, filhas donzellas ou viuvas e mãi no 
estado de viuvez, têm direito, ainda que não vivam 
seus pais, ao soccorro de que tracta o art. 8º do plano 
de 23 de setembro de 1795.» 

disposições em contrario.» 
«Paço da camara dos deputados, em 17 de 

julho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. 
– Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – 
Candido Mendes de Almeida, 3º secretario, servindo 
de 2º.» 

 
PROPOSTA. 

 
Art. 1º As forças de terra para o anno 

financeiro de 1859 – 1860 constarão: 
«§ 1º Dos officiaes dos corpos moveis e de 

guarnição, da repartição ecclesiastica, e dos corpos 
de saúde, de estado maior de primeira e de segunda 
classe, de engenheiros, e de estado maior general.» 

«§ 2º De 16,000 praças de pret de linha em 
circumstancias ordinarias, e de 24,000 em 
circumstancias extraordinarias.» 
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«§ 3º De 1,040 praças de pret em companhias de 

pedestres.» 
«Art. 2º A alteração que as forças fixadas 

houverem de soffrer em qualquer das circumstancias 
acima mencionadas terá logar por augmento ou 
diminuição das praças de pret das companhias dos 
corpos arregimentados do exercito.» 

«Art. 3º As forças fixadas no artigo primeiro serão 
completadas por engajamento voluntario, e, na 
insufficiencia deste meio, pelo recrutamento, nos termos 
das disposições vigentes. O contigente necessario para 
completar as ditas forças será distribuido em 
circumstancias ordinarias pelo municipio da côrte e pelas 
provincias.» 

«Art. 4º A respeito dos individuos que assentarem 
praça voluntariamente, ou que forem recrutados, terão 
logar as seguintes disposições:» 

«§ 1º Os voluntarios servirão por seis annos, e os 
recrutados por nove.» 

«§ 2º Os voluntarios além da gratificação diaria 
egual ao soldo inteiro, ou ao meio soldo de primeira 
praça, em quanto forem praças de pret, conforme 
tiverem ou não servido no exercito o tempo marcado na 
lei, perceberão, como premio de engajamento, uma 
gratificação que não exceda a quatrocentos mil reis; e 
quando concluirem seu tempo de serviço, e forem 
escusas, terão uma data de terra de vinte e duas mil e 
quinhentas braças quadradas.» 

«3ª A quantia que exime o recrutado do serviço 
continúa a ser a de 600$.» 

«Art 5º O governo fica auctorisado para destacar 
até quatro mil praças da guarda nacional, em 
circumstancias extraordinarias.» 

«Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1858. 
– Jeronymo Francisco Coelho.» 

Vão a imprimir, no caso de não estarem já 
impressas. 

Um requerimento de José da Silva Ramos, pedindo 
providencias acerca das decisões da recebedoria do 
municipio e tribunal do thesouro, a respeito da sua 
reclamação sobre pagamento de direitos de aguardente 
da terra. – A’ commissão de fazenda. 

O Sr. Presidente declara que já está reduzido a 
projecto pela respectiva commissão, e vai subir á 
sancção imperial, o artigo separado do projecto de lei do 
orçamento do anno passado, e egualmente os ordenados 
dos professores da lithurgia dos seminarios do imperio 
aos dos outros professores dos mesmos seminarios. 

Compareceram mais no decurso da sessão os Srs. 
Souza Ramos, Souza e Mello, barão de Quaraim, Silveira 
da Motta, marquez de Abrantes e Candido Borges. 
 
O EMPRESTIMO BRASILEIRO EM LONDRES – O PEDIDO DE 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ uma 
honra que agradeço... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...do contracto 
do emprestimo celebrado ultimamente em Londres para 
a estrada de ferro. 

O nobre ministro da fazenda podia nos ter 
poupado este trabalho, si acaso tivesse mandado 
publicar esse contracto. 

(O Sr. ministro da fazenda dá um aparte.) 
Ora, isto é cousa de uma hora. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De meia 

hora... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, como 

disse, o Sr. ministro da fazenda podia-nos ter poupado o 
trabalho deste requerimento, si acaso outro dia, tendo 
de fallar sobre uma materia diversa, e tendo começado o 
seu discurso pela declaração que fez cheio de prazer, e 
não sei si de alguma ostentação, de que o emprestimo 
se tinha realizado, como S. Ex. soubera pelo ultimo 
paquete; teria, digo, nos poupado este trabalho, si nessa 
occasião em que tão açodadamente veiu dizer ao senado 
que o emprestimo se tinha realizado, tivesse 
accrescentado: – «Vou mandar publicar já as suas 
condições.» porque então nós teriamos tido occasião de 
entrar no exame dessas condições, e de verificar o que S. 
Ex. nos disse em occasião em que não estavamos 
habilitados para fazer observação alguma. Entretanto o 
senado se recorda que o nobre ministro, quando se 
apressou a dar esta noticia, accrescentou logo, antes que 
o senado podesse avaliar a exactidão de suas 
proposições, que esse emprestimo fôra realizado com 
grandes vantagens, porque foi obtido a 4 1/2%, sendo as 
apolices de 95. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – 96. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nem uma, 

nem outra cousa. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu estou 

referindo o que V. Ex. disse, porque por ora não se póde 
saber como foi o negocio. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que eu 
disse está escripto. Nessa occasião, as cartas diziam 
noventa e seis, mas depois que recebi o contracto, vi que 
era noventa e cinco e meio. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já vê o senado 
que o nobre ministro não tinha razão para dar esta 
noticia, que só tinha por cartas, e agora vem dizer que 
ellas não fallavam a verdade. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – As cartas 
fallavam a verdade; foi a 96 que se emittiram... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu, pedindo a 
cópia do contracto, desde já declaro que, comquanto 
esteja convencido de que o Sr. ministro da fazenda 
continúa a ser infeliz nas suas operações de credito, 



DEMISSÃO DO VICE-PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL. 
 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
tenho de fazer um requerimento; mas, como os 
requerimentos, e principalmente os preambulos (que até 
ás vezes são chamados preambulos de fogo) 
incommodam o governo, eu quero justificar-me para 
com o governo para fazer um requerimento com um 
preambulo muito breve e que creio não poderá ser 
chamado de fogo: tenho de pedir alguns esclarecimentos 
sobre questões de algarismos, e n’esta materia a 
linguagem é sempre mais fria. 

Tenho de pedir primeiro copia por intermedio do 
ministerio da fazenda, que é a repartição a respeito da 
qual eu faço requerimento... 

fazendo agora uma má operação, todavia tambem estou 
convencido de que, si acaso para esta má operação 
concorreram diversas causas, não concorreu por certo o 
nosso ministro em Londres. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Elle é o 
proprio que diz que é o melhor contracto que se tem 
feito. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Disse, 
mas não é exacto. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ exacto. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Repito, si 

acaso algumas causas concorreram para essa má 
operação, declaro desde já, para salvar o credito e a 
consideração que me merece o nosso ministro em 
Londres, que a culpa não foi delle, e sim do Sr. 
ministro da fazenda. 

E, senhores, como podia o nosso ministro em 
Londres fazer um contracto melhor, si elle naquella 
praça representou nossa conjunctura justamente o 
papel de que eu fallei ha dias, quando tractei da 
questão dos saques; o de devedor urgido pelo credor, 
apertado pelas circumstancias em que se apresentava 
ao emprestador que já conhecia a necessidade 
urgente que o devedor tinha de dinheiro? 

Quando o negociador do emprestimo se 
apresentava com um aperto tamanho, como aquelle 
em que estava o governo do Brasil para ter fundos 
para satisfazer aos celebres saques; quando o 
governo, segundo as noticias officiaes, tinha dado 
ordem pelo paquete de maio para 200,000 libras, 
quando os saques que se tinham de pagar no mez de 
março eram de 400,000 libras, e a casa sacadora com 
uma garantia do governo publicou ha poucos dias o 
seu balanço semestral indicando que até ao fim de 
junho tinha em Londres sómente 800:000$000, 
podia-se pegar de prompto? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Até ao 
fim de junho? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De 

maneira que o balanço de junho aqui refere-se a 
junho lá; refere-se as noticias que o banco Mauá teve 
pelo telegrapho electrico.. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Noticias que 
chegaram pelo paquete de julho, e que a agencia 
costuma mandar mesmo para auxiliar o banco Mauá 
na organisação de seus balanços. O banco Mauá, que 
tinha remettido fundos para fazer face a seus saques, 
não sabia quaes eram os fundos que havia de ter em 
Londres, além d’aquelles que a sua agencia lhe 
mandava dizer? Entretanto trago isto para mostrar 
que o banco Mauá tinha 800;000$., e o Sr. ministro 
da fazenda deu no paquete de maio saques á ordem 
até 200,000 libras. Ora, quando o negociador de 
emprestimos tem diante de si a eventualidade de ter 
de pagar uma somma grande no primeiro mez... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E elle 
sabia no fim de maio as minhas ordens do dia 15? O 
contracto é de 20, e as ordens são de 15! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peior um 

mas, como o Sr. ministro da fazenda nos diz que as 
palavras do seu discurso, em que nos deu a noticia 
tão apressadamente, foram suggeridas por uma carta, 
e o contracto ainda não está traduzido, eu não quero 
fazer mais considerações no sentido de demonstrar 
que a operação foi má, que foi desvantajosa aos 
interesses da estrada de ferro, porque quero fazel-as 
depois que S. Ex. nos enviar a cópia do contracto 
traduzido; eu achava melhor até que S. Ex. nos 
mandasse tambem uma cópia do original sem 
traduzir. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não 
tenho duvida nenhuma. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Como tudo deve vir para o anno... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu julgo que 
não, porque não peço informações ao governo, só 
para ter occasião do fazer preambulos, e o nobre 
ministro tem visto a mansidão deste preambulo... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que é 
uma novidade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...peço 
informações, porque a occasião propria de se 
estabelecer uma discussão mais ampla sobre estas 
medidas é a discussão do orçamento da fazenda; e S. 
Ex. mesmo deve ter a generosidade de nos habilitar 
para essa discussão. 

Por isso, Sr. presidente, não entro por ora em 
mais reflexões; deixo para comparar então as 
condições do emprestimo feito pelo Brasil na praça de 
Londres, em relação ás condições daquella praça e 
em relação ás condições do credito do Brasil em 
differentes épocas. Compararemos então os 
resultados obtidos por diversos negociadores de 
emprestimos, com os resultados obtidos hoje, que a 
praça de Londres dá dinheiro a 3 por %, que o credito 
do Brasil tem chegado ao seu apogeu, etc. Mas, como 
esta questão seria mal ventilada, não tendo nós em 
vista o contracto, nada mais direi, e unicamente peço 
ao Sr. presidente que se digne sujeitar ao apoiamento 
do senado o requerimento que vou offerecer á sua 
consideração. 

E’ apoiado e entra em discussão o seguinte 
requerimento do Sr. Silveira da Motta. 

«Requeiro que pela repartição da fazenda se 
peça ao governo copia do contracto ultimamente feito 
em Londres para o emprestimo á companhia da 
estrada de ferro de Pedro II, garantido pelo governo, 
e das instrucções dadas ao nosso ministro em 
Londres para negocial-o. – Silveira da Motta.» 



pouco. Si o nosso negociador não sabia das ordens 
que V. Ex. deu pelo paquete de maio para auxiliar o 
pagamento das primeiras 400,000 libras, maior seria 
a sua apprehensão, não tendo fundos á sua 
disposição, e sabendo que a garantia do governo 
estava dada para uma grande operação de creditos 
para a qual elle não tinha fundos: mais uma razão... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Menos 
uma razão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...para o 
nosso negociador dos emprestimos se julgar 
apertado, para fazel-os com condições mais onerosas 
do que faria, si acaso elle estivesse, como eu disse, 
folgado, si fôsse um contractador que não tivesse 
necessidade urgente. 

Ora, senhores, eu podia entrar em mais 
algumas observações para fazer sentir estas minhas 
proposições; 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA 
(pela ordem): – Sr. presidente, eu já tenho dito 
muitas vezes na casa que não sou dos mais inteirados 
do regimento, por isso, desejando fazer um 
additamento a este requerimento, pergunto á V. Ex. si 
é possivel fazel-o hoje ou si me devo guardar para 
amanhan, quando o requerimento entrar em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Póde-o fazer hoje. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

Então peço a palavra para justificar o additamento. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 

Sr. presidente, não posso deixar de pedir ao nobre 
senador pela provincia de Goyaz que me permitta 
divergir da sua opinião relativamente á uma das 
observações que fez. 
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Disse o nobre senador que o nobre ministro da 

fazenda tinha vindo ao senado com muito açodamento dar 
parte que o emprestimo tinha sido feito, e declarar as 
condições com que o fôra; e o nobre senador como que 
censurou o nobre ministro por esse açodamento, não se 
achando inteirado das condições do emprestimo. Mas 
saiba o nobre senador que o açodamento do Sr. ministro 
foi filho da importancia da noticia de ter sido realizado o 
empréstimo. 

Quando se discutia o requerimento relativo aos 
saques, fez-se vêr ao senado e o nobre ministro tambem 
considerou que, si acaso o emprestimo não fôsse feito, 
recahiria sobre o thesouro importantissimos prejuizos, por 
isso que o thesouro tinha tomado sobre si todos os 
prejuizos que podessem ou houvessem de recahir sobre a 
casa sacadora, e com o emprestimo de 1.400,000 libras é 
que se podia salvar todo esse prejuizo, uma vez que por 
meio do emprestimo se podesse ter fundos em Londres 
para fazer face aos saques nessa occasião realizados. 

Ora, diga o nobre senador por Goyaz: como era 
possivel que, achando-se a praça do Rio de Janeiro, 
achando-se egualmente a assembléa geral toda ella 
possuida desse receio, e por assim dizer, sobresaltada 
pelo grande e importantissimo prejuizo que 
necessariamente havia de recahir sobre o thesouro 
nacional, si acaso o emprestimo se não realizasse; como, 
digo, o nobre ministro não havia de correr ao parlamento 
para dar a conhecer que o emprestimo tinha sido 
realizado? E note mais o meu nobre amigo, senador por 
Goyaz, que corria o boato de que esse emprestimo não se 
realizaria, ou que só se realizaria sob condições muito 
onerosas: era mais um motivo para o nobre ministro da 
fazenda correr ao senado para destruir essa terrivel e 
desfavoravel impressão de que estava possuido o corpo 
legislativo; tanto mais quanto, tendo-se passado dois ou 
tres paquetes sem que o emprestimo se realizasse, as 
suspeitas e os receios cresceram de vulto. Portanto, nesta 
parte peço licença ao nobre senador para desculpar ao Sr. 
ministro da fazenda... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu queria tirar o 
desassocego de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...o 
açodamento com que correu ao senado para dar noticia de 
que aquelle litigioso emprestimo se tinha afinal realizado, e 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
tem razão; porque tanto quanto V. Ex. eu me esmero em 
defender os interesses nacionaes. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ por isso. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tanto 

quanto V. Ex. eu desejo que o thesouro não soffra o 
prejuizo de um ceitil; e as impressões eram taes, que se 
tinham apoderado de todos, e eu ouvi dizer a muita gente 
que o emprestimo se não realizava. 

Isto posto, Sr. presidente, eu peço tambem licença 
ao nobre senador por Goyaz, meu digno amigo, para dizer 
que o requerimento não é sufficiente, é preciso que se lhe 
addite alguma cousa mais: não se peça, o autographo do 
contracto; isso não é necessario, estou persuadido que, si 
o nobre ministro da fazenda hoje dissesse ao senado os 
termos em que foi feito o emprestimo, isto é, si estivessem 
já destruidas as suas duvidas, desilludido inteiramente das 
noticias que recebeu pelas cartas que não foram 
anonymas, dissesse os termos verdadeiros em que o 
emprestimo foi feito, nós poderiamos tomar nota e 
approvar ou censurar essa operação. Entretanto declaro 
ao nobre senador que estou disposto.... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – A approvar o 
emprestimo? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isto é, 
approvar o procedimento do nobre ministro da fazenda. O 
emprestimo... o que havemos nós de fazer? está feito, é 
facto consummado, assim como muitos outros practicados 
pelo nobre ministro; que remedio tem o corpo legislativo 
sinão respeitar os contractos e deixar cahir sobre o 
thesouro os inconvenientes, os prejuizos desses 
contractos? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não ha 
nenhum. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço 
licença a V. Ex. para apenas enunciar estas proposições 
em these, não em hypothese. Que remedio temos nós 
sinão acceitar, como disse, os factos consummados? 
Acceitaremos esses factos consummados, e estaremos 
pelos contractos feitos; mas censuraremos ao nobre 
ministro da fazenda, ou teceremos elogios ao seu 
procedimento. 

Assim, dizia eu, que si vier o autographo, ou vier, 
uma cópia authentica, me contentarei com isso. A razão, 



que se tinha realizado nos termos os mais favoraveis que 
era possivel; e de mais a mais que tinha sido realizado de 
uma fórma espantosa, que nunca o Imperio fizera um 
emprestimo daquella natureza! 

Senhores, é preciso que nos entendamos. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim nos disse 

hoje. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Disse que o 

ministro em Londres o dizia. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Era 

uma noticia favoravel; porque motivo V. Ex. não correria ao 
senado para dal-a, e justificar assim a sua posição? Acho 
portanto que o nobre senador por Goyaz não teve motivo 
algum de censurar o açodamento do nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Está me 
pagando o serviço que eu lhe fiz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Qual 
foi? 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Tirar o 
desassocego em que V. Ex. estava. 

Sr. presidente, quero dal-a ao senado: eu tenho susto, Sr. 
presidente, de que este contracto não venha sinão para o 
anno, pois não depende tudo da vontade do nobre 
ministro... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ verdade, ainda 
não ha traductor! 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A 
difficuldade de traductor, a difficuldade de officiaes da 
secretaria que satisfaçam tanto quanto é possivel, para 
que o requerimento seja sufficientemente instruido... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Está traduzido. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Todas 

estas circumstancias pódem fazer com que a resposta não 
seja satisfeita este anno. 

Mas eu não sei por que razão o nobre senador por 
Goyaz não havia tambem pedir no seu requerimento 
noticias desta ultima occurrencia do banco do Brasil, que 
alguma ligação tem com o caso de que se tracta. Eu li o 
officio que determinou que o Sr. presidente do banco 
continuasse nesse cargo, e não acceitou os motivos dados 
pela directoria. Mas ha uma expressão no officio de S. Ex. 
que devo dar 
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lugar a alguma explicação; porque S. Ex. diz no officio: (lê) 
«por motivo de divergencia com a directoria do mesmo 
banco em deliberação em que o voto de V. Ex. é 
justificado.» 

Ora, si o voto do Sr. presidente do banco foi 
justificado, então o que disseram os directores não era 
exacto... 

O SR. MIRANDA: – Apoiado, é a consequencia. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...isto é, 

as razões que tiveram, os fundamentos que offereceram á 
consideração da directoria os membros que queriam a 
emenda no relatorio do presidente do banco não eram 
verdadeiros, não eram justificados; porque a serem 
justificados os fundamentos com que elles exigiram que a 
emenda se fizesse no relatorio, temos que o procedimento, 
isto é, o motivo por que deu a sua demissão o presidente 
do banco, não foi justificado; e este ponto, Sr. presidente, é 
objecto importante, porque versa sobre o procedimento do 
nobre ministro da fazenda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E sobre 

um ponto aqui discutido de que faz menção no seu 
relatorio; pois sem duvida alguma, si elle fôr verdadeiro, 
justificado, o Sr. ministro da fazenda está completamente 
livre da censura; quero dizer, si na realidade o Sr. ministro 
da fazenda respondeu e respondeu em tempo ao banco, o 
que se segue é... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle nunca 
respondeu. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...que o 
presidente do banco teve razão em não querer inserir essa 
emenda que a directoria exigia que fôsse inserida, e que a 
directoria não tinha razão de o exigir. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Peço a palavra. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Já vê 

por tanto V. Ex. que, tendo nós desejos de continuar a 
entrar no exame do procedimento do nobre ministro da 
fazenda para com o banco, a razão que teve S. Ex. para 
preferir uma outra casa bancaria ao primeiro 
estabelecimento de credito do Imperio... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso é questão 
na camara dos deputados; eu hei de responder lá a 13 
longos artigos a esse respeito. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...é 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, o nobre ministro da fazenda tem apartes... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Erigiu-se em 
annunciador de novidades. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Duas 
novidades! 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 
nobre ministro da fazenda tem apartes que na verdade... 
(rindo-se) mereciam um commentario extensissimo, para o 
que eu realmente não estou preparado. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Fica para outra 
vez. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas, si 
S. Ex. tivesse a bondade de nos dizer em que consiste a 
novidade, era realmente uma brilhantissima e 
importantissima novidade. 

Senhores, eu jámais faltei ás conveniencias e 
considerações devidas aos meus collegas quando 
ministros (apoiados.) Será uma novidade na minha bocca, 
nos meus discursos, nestas palavras que profiro, 
desalinhadas expressões de urbanidade e de decencia 
parlamentar? Entrego-me completamente ao juizo do 
senado, si assim é ou si não é. Mas creio que até hoje, não 
me recordo; póde ser, e sempre que houver isso, estou 
prompto a retirar a expressão e a trilhar senda nova. 

Assim, Sr. presidente, eu creio que é procedente o 
additamento que eu pretendo fazer ao requerimento, e vou 
fazel-o, si V. Ex. me dá licença. 

O SR. PRESIDENTE: – Sim, senhor. 
Vai á mesa o seguinte requerimento do Sr. visconde 

de Jequitinhonha, que é apoiado: 
«Que se peçam ao governo informações sobre a 

demissão que pediu o Sr. presidente do banco, remettendo 
ao senado todos os documentos que julgar necessarios 
para cabal esclarecimento do objecto. – Visconde de 
Jequitinhonha.» 

O SR. PRESIDENTE: – Como cada um dos 
requerimentos versa sobre objectos distinctos, e não estão 
de tal fórma connexos que se não possam separar, vou 
pôr a votos o do Sr. Silveira da Motta, visto não se ter 
contra elle pedido até agora a palavra. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu 
peço a V. Ex. que me dê minutos só de benignidade. Creio 
que o meu requerimento faz parte integrante do do Sr. 



objecto importante. Mas V. Ex. não deve levar a mal que 
eu aqui no senado tambem me aproveite de algumas 
observações feitas na camara dos deputados; que as traga 
para o senado, para serem aqui discutidas. Por ser o nobre 
ministro da fazenda obrigado a discutir todos esses 
objectos na outra camara, creio que sexta-feira, não se 
segue que eu não tenha tambem permissão para lembrar 
um ou outro; não lembro todos. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Segue-se que é 
melhor esperar essa resposta lá. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – No 
juizo de V. Ex. assim parece que é, mas no meu não é 
exactamente assim; do que mesmo peço perdão e venia 
ao nobre ministro da fazenda... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ mais uma 
novidade da semana. 

Silveira da Motta; não é um novo requerimento, mas um 
additamento ao mesmo requerimento; a sorte de um ha de 
ser a do outro, quero dizer, a discussão de um ha de ser a 
do outro. V. Ex. já vê que se póde votar por partes, e então 
approvar-se uma e rejeitar-se outra. Mas, veja V. Ex, que 
elle não póde ser nem mesmo uma emenda, porque para 
assim ser era indispensavel que o requerimento do Sr. 
Silveira da Motta tivesse entrado em discussão, e não 
entrou... por conseguinte, eu pedia a V. Ex. que tivesse a 
bondade de decidir, porque creio que o Sr. Dias de 
Carvalho não quer dar uma simples explicação... 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...e sim 

expôr tudo quanto houve relativamente á directoria. 
O SR. PRESIDENTE: – Mas isso seria admittir 

desde já a discussão, o que, segundo o regimento, não 
póde ter logar. O requerimento do nobre visconde, bem 
que apresentado como additamento, é na realidade um 
requerimento diverso, que, mesmo para a 
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regularidade dos trabalhos, não deve andar annexo ao do 
Sr. Silveira da Motta. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Supponha V. Ex. que se vota hoje o requerimento do Sr. 
Silveira da Motta. O meu requerimento, que é apenas um 
additamento, não tem base, porque a base foi-se embora 
com a votação do outro. 

O SR. PRESIDENTE: – Ambos os requerimentos 
têm por fim pedir informações ao governo, mas sobre 
cousas diversas. Assim a sorte de um em nada influe na 
do outro; pois, ainda depois de votado o primeiro, fica 
subsistindo o segundo, que póde ser immediatamente 
decidido, si não houver quem peça a palavra. E’ isto o que 
me parece mais regular. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então 
peço a palavra sobre o requerimento do Sr. Silveira da 
Motta. 

O SR. PRESIDENTE: – Neste caso ficam adiados 
ambos os requerimentos para a seguinte sessão, por se 
ter sobre elles pedido a palavra. 

 
ORDEM DO DIA. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a 1ª discussão do art. 1º da proposição da 

camara dos deputados sobre a administração de justiça, 
com a emenda apoiada do Sr. Pereira de Vasconcellos. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Sr. presidente, o 
nobre ministro da justiça, no discurso que proferiu na 
ultima sessão do senado, para justificar as alterações que 
pretende fazer na lei de 3 dezembro de 1841, por meio do 
projecto que mandou á mesa, substitutivo do que veiu da 
camara dos Srs. deputados, disse que nem toda a 
mudança era um progresso. Eu concordo inteiramente com 
S. Ex. na exactidão desta sua asserção; e, si porventura 
me faltassem provas para demonstral-a, eu acharia as 
mais positivas e concludentes no proprio projecto que S. 
Ex. offereceu á consideração do senado. 

Quem estudar com algum cuidado este projecto, 
reconhecerá á primeira vista que elle não só não é um 
progresso, mas é um regresso espantoso; porquanto 
algumas de suas disposições fazem-nos voltar ao tempo 
da mesa censoria, em que a auctoridade publica, 

que têm inteira connexão com a emenda que se discute. 
As providencias que S. Ex. lembra são tres: 1ª, 

duplicar o numero dos jurados que são necessarios para 
em qualquer termo haver concelho; 2º, duplicar a renda 
que deve ter o cidadão para exercer o direito politico de ser 
jurado; 3º, encarregar ao juiz municipal a tarefa que até 
agora pertence, pela legislação vigente, ao delegado de 
policia; de organisar a lista dos cidadãos que têm a 
capacidade legal para serem jurados. Occupar-me-hei da 
analyse de cada uma destas providencias, depois de ter 
respondido aos argumentos com que S. Ex. pretende 
justificar o projecto que apresentou. 

O Sr. ministro da justiça, apresentando este 
projecto, teve por fim a repressão dos crimes, que nos foi 
recommendada no discurso da corôa, conciliando-se o 
respeito que merecem os direitos da sociedade com as 
garantias da liberdade e segurança individual que devem 
ser mantidas ao cidadão brasileiro. Foi este o problema 
sem duvida difficil e complicado que o Sr. ministro da 
justiça se propoz a resolver. 

Mas, em má hora o fez S. Ex.; porquanto, apezar de 
que eu reconheça a grande intelligencia do Sr. ministro 
como magistrado, e a practica que tem tido em diversos 
empregos que tem exercido; todavia estou persuadido de 
que aconteceu a S. Ex. o mesmo que ao oleiro que, 
querendo formar um vaso bello, magnifico, fez gyrar a 
roda, e depois ficou espantado de vêr que lhe tinha sahido 
das mãos um jarro tosco e cheio de defeitos. Permitta-me 
o nobre ministro da justiça que eu lhe applique uns versos 
de que S. Ex. ha de ter sem duvida perfeito conhecimento: 

 
Amphora coepif 
Institui, currente rota, cur urceus exit? 
 
Foi precisamente isto o que aconteceu ao nobre 

ministro da justiça. Embora não tenha S. Ex. retirado já da 
discussão similhante projecto, tenho a convicção de que S. 
Ex. ha de ter reconhecido que deu um passo precipitado 
em apresental-o ao senado. 

Senhores, não duvido, antes pelo contrario entendo 
que a lei de 3 de dezembro necessita de alguma reforma. 
Fui contrario a esta lei quando ella se propôz; fallei contra 
ella, expendi as minhas opiniões a tal respeito. Hoje, 
conservando pouco mais ou menos as mesmas opiniões, 



dominada sempre pelo terror e pelas suspeitas, procurava 
por todos os meios impedir a circulação de idéas e de 
principios que podessem mostrar ao povo, a par dos seus 
deveres, os direitos que elle devia exercitar. Outras 
disposições fazem-nos recuar até ao tempo das 
Ordenações do Reino; fazendo S. Ex. o Sr. ministro da 
justiça reviver, por exemplo, os prazos que essas 
ordenações marcavam para se poder concluir uma 
devassa ou outras inquirições similhantes. 

Quanto eu tiver de examinar alguns dos artigos 
deste projecto; quando eu tiver de fazer algumas 
observações sobre os motivos que S. Ex. allegou para 
justificar as vantagens de seu projecto; terei occasião de 
provar ao senado tudo quanto acabo de dizer. 

A emenda substitutiva ao artigo do projecto de 1854 
tem por fim, na opinião de S. Ex., melhorar a instituição do 
jury. Eu não posso fallar nas providencias que S. Ex. 
apresenta neste artigo, sem tocar ligeiramente nas 
disposições de alguns outros artigos 

faço todavia justiça áquelles que apresentaram o projecto 
que foi convertido em lei. As circumstancias dessa época 
eram muito differentes das em que hoje nos achamos; isto 
mesmo o Sr. ministro da justiça o reconheceu no seu 
discurso, quando disse que a occasião actual era a mais 
azada para se discutir a sua reforma. Por que fatalidade o 
nobre ministro da justiça, posto de parte um ou outro 
melhoramento, não faz mais do que aggravar as 
disposições da lei de 3 de dezembro de 1841, que se 
podem considerar como meios protectores das garantias 
da liberdade e da segurança individual? 

Peço agora licença a V. Ex., Sr. presidente, para 
tomar em consideração os argumentos que produziu o 
nobre ministro para demonstrar a necessidade e 
conveniencia das alterações que propõe á lei de 3 de 
dezembro de 1841. 

Disse o nobre ministro da justiça (lendo:) 
«Uma das necessidades reconhecidas por todos é 

a de acabar com o inconveniente da accumulação das 
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funcções judiciarias com as policiaes. A demonstração 
deste principio seria uma injuria ás luzes do senado; não 
ha quem desconheça que a separação de taes funcções 
constitue a pedra angular de todo o edificio juridico.» Ora, 
como é que o nobre ministro faz a separação das funcções 
judiciarias das funcções policiaes? Confere aos juizes 
municipaes as attribuições que até agora têm sido 
exercidas pelos delegados de policia; mas ao mesmo 
tempo conserva ao chefe de policia todas as attribuições 
tanto judiciarias como policiaes, que até agora elle tem 
exercido, menos a de proferir o despacho de pronuncia em 
certos e determinados casos. 

Diz o projecto do nobre ministro da justiça: (lendo) 
«Art. 3º Si em qualquer districto, termo ou comarca, ou na 
propria capital da provincia, fôr perturbada a tranquillidade 
publica, ou gravemente compromettida a segurança 
individual; si as auctoridades locaes se acharem coactas 
pela importancia das pessoas envolvidas nos 
acontecimentos ou indiciadas nos crimes que ahi se 
commetterem, ou si estes forem revestidos de 
circumstancias taes que requeiram uma investigação mais 
escrupulosa, activa, imparcial e esclarecida, poderão o 
governo e os presidentes incumbil-a aos chefes de policia, 
e então procederão elles, nos logares aonde taes factos 
occorrerem, a todos os actos e diligencias da formação da 
culpa, até ao despacho de pronuncia inclusive.» 

Senhores, eu sei que a disposição deste artigo é 
quasi pelas mesmas palavras a reproducção do que se 
acha estabelecido no regulamento expedido para a 
execução da lei de 3 de dezembro de 1841; mas ha uma 
differença muito consideravel. Pela lei de 3 de dezembro o 
chefe de poIicia tinha jurisdicção conferida por lei para 
poder formar a culpa aos delinquentes em todos os casos; 
o nobre ministro da justiça propõe que o chefe de policia 
não tenha esta attribuição como jurisdicção ordinaria, e 
com effeito o projecto não Ih’a dá, porque o artigo seguinte 
dispõe que elle apenas póde formar a culpa até á 
pronuncia exclusivamente. 

Porconsequencia, quando o regulamento expedido 
para a boa execução da lei de 3 de dezembro especificou 
os casos em que o chefe de policia devia passar-se 
temporariamente para um ou outro termo ou comarca da 
provincia, com o fim de instaurar algum processo criminal, 
não recebia esta jurisdicção sinão da lei que já lh’a havia 

não só aos principios de direito criminal, como á 
constituição do Imperio. 

O governo não tem a jurisdicção que se suppôe, 
nem o corpo legislativo póde conferir-lh’a para elle delegal-
a ao chefe de policia; porque, segundo o projecto, é o 
governo quem ha de ser o juiz a respeito de se darem as 
circumstancias em virtude das quaes elle deve auctorisar o 
chefe de policia para proceder em qualquer comarca ou 
termo de uma provincia a formação da culpa até ao 
despacho de pronuncia inclusivamente. 

Eu já observei ao senado que as expressões deste 
artigo são quasi as mesmas que se encontram no 
regulamento expedido para execução da lei de 3 de 
dezembro; mas é preciso não esquecer que, segundo a lei 
de 3 de dezembro, o chefe de policia tinha uma jurisdicção 
ordinaria amplissima, e então elle não recebia do governo 
a jurisdicção para formar a culpa em qualquer comarca ou 
termo de uma provincia; recebia da lei que já lh’a tinha 
dado sem reserva alguma, antes com toda a amplitude. 
Pelo contrario disto o nobre ministro da justiça não quer 
que os chefes de policia recebam da lei jurisdicção para 
formar a culpa sinão até á pronuncia exclusivamente, e 
quer que o corpo legislativo confira ao governo uma 
jurisdicção que depois o governo terá de delegar ou de não 
delegar no chefe de policia, como lhe parecer. 

Para que podesse haver alguma coherencia com os 
principios de direito criminal e com os preceitos da 
constituição, era necessario, pelo menos, que no projecto 
do nobre ministro se alterasse o artigo a que eu me tenho 
referido, determinando-se, não que o governo ou os 
presidentes de provincia possam incumbir aos chefes de 
policia a formação da culpa até a pronuncia inclusivamente 
nos casos a que se refere o art. 3º, mas que o chefe de 
policia, ajuizando desses casos, proceda ou não proceda á 
formação da culpa. Só assim é que ficar-se-hia 
entendendo que os chefes de policia não recebiam do 
governo ou dos presidentes de provincia uma jurisdicção 
que sómente devem receber da lei. Não é na minha 
opinião menos contrario á constituição que o nobre 
ministro da justiça queira que o corpo legislativo confira ao 
poder executivo uma jurisdicção que lhe não póde 
pertencer, porque pertence exclusivamente ao poder 
judiciario. 

Alem disto, Sr. presidente, eu disse que os chefes 



conferido, e não do governo, que não podia conferir-lh’a; 
mas, lendo-se o projecto do nobre ministro da justiça, 
reconhece-se que elle não confere jurisdicção nem 
ordinaria nem extraordinaria ao chefe de policia sinão para 
formar culpa aos delinquentes até á pronuncia 
exclusivamente. O chefe de policia não póde proferir 
portanto, em virtude da lei, em caso algum o despacho de 
pronuncia. 

Ao mesmo tempo o nobre ministro da justiça propõe 
no art. 3º que em certos casos poderão o governo e os 
presidentes incumbir os chefes de policia de todos os 
actos e diligencias da formação da culpa até ao despacho 
de pronuncia inclusive. Ora, si o projecto de lei não dá tal 
jurisdicção aos chefes de policia, parece que o Sr. ministro 
da justiça entende que ella deve pertencer ao governo, e 
que este póde delegal-a aos chefes de policia nos casos 
previstos no art. 3º, que aliás podem estender-se como se 
quizer. 

Isto, senhores, me parece absolutamente contrario, 

de policia continuavam a ter jurisdicção para formarem 
culpa em todos os casos, tirando-se-lhes unicamente o 
direito de proferirem o despacho de pronuncia. Confesso, 
Sr. presidente, que devo estar um pouco esquecido dos 
conhecimentos de direito que são necessarios para entrar 
no exame e discussão desta materia; e por isso, si eu 
errar, espero que o senado me desculpará, e conto com a 
mesma benevolencia da parte do nobre ministro da justiça. 

Entendo que a formação da culpa compõe-se de 
differentes actos preparatorios, e que o despacho de 
pronuncia é o complemento da formação da culpa. Não sei 
si enunciarei uma proposição inexacta declarando que me 
parece este acto o menos importante da formação da 
culpa; entendo que os outros actos necessarios para a 
formação da culpa, como o corpo de delicto, 
interrogatorios, inquirição de testimunhas, a collecção 
emfim de todas as provas indispensaveis para se 
reconhecer: 1º, que o crime se commetteu; 2º, quem foi o 
seu auctor; entendo, digo, que todos estes actos são muito 
mais importantes e difficeis do que o despacho de 
pronuncia. 
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Apresentado estes actos a um juiz que tenha bom 
senso e alguma pequena practica de julgar, eu creio que 
elle, examinando-os, póde facilmente reconhecer si o crime 
se commetteu e quem foi o seu auctor, e é nisto que 
consiste o despacho de pronuncia. Este despacho final é 
importante em relação aos seus resultados, porque o 
cidadão não póde ser preso, salvo em casos 
expressamente determinados, sinão depois de 
pronunciado; mas, pelo que pertence á verificação do 
crime, e de quem seja o seu auctor, eu dou mais 
importancia aos actos preparatorios da formação da culpa. 

Ora, o Sr. ministro da justiça entende que a sua 
reforma é importantissima, só porque tirou aos delegados e 
subdelegados o direito de pronunciar, continuando a 
conservar nos chefes de policia as attribuições que se 
contêm nos arts. 3º e 4º. Não sei em verdade como S. Ex. 
conseguiu resolver o problema de separar inteiramente as 
attribuições policiaes das attribuições judiciarias, 
conservando aos chefes de policia o direito de formarem a 
culpa até a pronuncia inclusivamente em certos casos, que 
devem ser apreciados pelo governo, que é o mesmo que 
dizer-se que o governo póde mandar que os chefes de 
policia formem culpa até a pronuncia inclusivamente, em 
todos os casos em que lhe parecer; e estabelecendo que 
nos outros procedam os chefes de policia á formação da 
culpa com a unica exclusão do despacho de pronuncia. 

Creio que o nobre ministro não contesta certas 
proposições que eu emitti, isto é, que os chefes de policia 
continuam a ter o direito de formar culpa em todos os 
casos; em uns podendo pronunciar; em outros até a 
pronuncia exclusivamente. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu hei de 
responder a V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Disse o nobre 
ministro o seguinte (lendo ): «O modo por que actualmente 
se procede á formação da culpa não póde continuar a 
subsistir sem prejuizo. As maiores arbitrariedades e 
vexações practicadas pelas auctoridades acham desculpa 
facil no art. 148 do codigo do processo criminal; porquanto, 
posto que esse artigo disponha que a formação da culpa 
não excederá o termo de oito dias, depois da entrada na 
prisão, todavia accrescenta que – excepto quando a 
affluencia de negocios publicos, ou outra difficuldade 
insuperavel, obstar, fazendo-se comtudo o mais breve que 

eu tenho para mim como evidente: primo, que as 
auctoridades a quem compete conceder mandado de 
habeas corpus devem concedel-o; secundo, que essas 
auctoridades devem mandar responsabilisar a auctoridade 
subalterna que não tiver cumprido a lei, conservando preso 
além de oito dias a um réo, não allegando e provando tal 
affluencia de negocios que deva ser considerada como 
impedimento ou obstaculo insuperavel, ou outros 
quaesquer impedimentos que estejam nas mesmas 
circumstancias de se considerarem insuperaveis. 

D'aqui já vê o nobre ministro da justiça qual é a 
minha opinião, e vem a ser que não ha necessidade de 
medida alguma legislativa para remediar esse mal a que o 
nobre ministro quer attender; pelo contrario, persuado-me 
que pedir uma medida legislativa para remediar um abuso 
manifesto é um grave erro, e portanto uma concessão que 
nós não devemos fazer, porque serveria unicamente para 
innocentar á auctoridade que não fizesse executar a lei, e 
bem assim áquellas que devessem ser responsabilisadas. 

Senhores, eu já disse que ha muito tempo não 
tenho assistido a julgamentos nos tribunaes; mas, na casa 
ha muitos magistrados que nos podem informar da practica 
desses tribunaes, principalmente da relação do Rio de 
Janeiro. Eu já tive a honra de presidir a relação do Rio de 
Janeiro, e nesse tempo, si não estou enganado, a relação 
era facil em conceder habeas-corpus, quando a 
auctoridade que tinha decretado a prisão conservava o 
cidadão preso, sem lhe formar culpa no prazo marcado no 
codigo do processo criminal, e ao mesmo tempo não 
allegava e provava algum impedimento insuperavel que 
justificasse o seu procedimento. Não basta que a 
auctoridade, quando se lhe manda responder sobre uma 
prisão que fez, e que excede o prazo da lei, diga 
unicamente: «Tive muita affluencia de negocios, occorreu 
um obstaculo insuperavel»; é indispensavel que o prove 
perante o tribunal que tem, não só a obrigação de expedir 
o mandado de habeas-corpus, como tambem o dever de 
mandar responsabilisar as auctoridades que não tiverem 
cumprido a lei. (Apoiados.) 

Portanto, senhores, na minha opinião, o que o 
nobre ministro da justiça devia fazer era recommendar ás 
auctoridades que têm direito de prender a execução do 
artigo do codigo relativamente ao prazo da formação da 
culpa, e aos tribunaes que não deixem de conceder 



fôr possivel.» 
Sr. presidente, o art. 148 do codigo do processo 

criminal contém a disposição que eu acabo de ler, 
determinando que a formação da culpa se conclua no 
prazo de 8 dias contados d'aquelle em que o réo entrar 
para a prisão, e accrescenta que este preceito não poderá 
deixar de cumprir-se, salvo por affluencia de negocios 
publicos ou outra difficuldade insuperavel. Segue-se d'aqui, 
na minha opinião, que, si um juiz não tiver formado no 
prazo de 8 dias a culpa a um réo que estiver preso, é 
preciso que esse juiz allegue e prove que o não pôde fazer 
por impedimento insuperavel. Si allegar que teve affluencia 
de negocios, mas não mostrar que devia antes attender ao 
expediente destes negocios do que á da formação da 
culpa de um réo que se achava preso; si não provar que os 
negocios eram de tal urgencia e tantos que constituiam 
uma difficuldade insuperavel, ou que occorreu outra 
alguma difficuldade egualmente insuperavel para a 
formação da culpa a um réo preso, 

habeas corpus e de responsabilisar as auctoridades que 
não tiverem cumprido a lei, nos casos em que estas 
decisões devem ter logar; e me parece que o nobre 
ministro podia fazer isto por um simples aviso ou por meio 
de um regulamento; mas, em logar de fazer aquillo que a 
lei aconselha, o nobre ministro vem pedir ao corpo 
legislativo uma lei para remediar abusos. 

Ora, senhores, ainda hoje eu li em um dos jornaes 
diarios a publicação de outros abusos que as auctoridades 
commettem. Quererá o nobre ministro vir daqui a pouco 
pedir-nos uma lei para que não sejam admittidas as 
denuncias do escravo contra o senhor, para que não seja 
devassada a casa do cidadão, sinão nos casos em que a 
lei permitte que isso se faça? Eu não me admirarei, si o 
nobre ministro, deixando que esses abusos se tornem 
inveterados, vier depois dizer-nos o que nos disse pouco 
mais ou menos no seu discurso: «Os abusos tem tomado 
tal força, existem ha tanto tempo, que o meio de remediar 
é uma lei do corpo legislativo»! 

O SR. D. MANUEL: – E disse muito bem. 
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O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Senhores, não 

duvido que o nobre ministro tenha razão para dizer-nos 
que uma lei é o meio de remediar abusos; mas eu não hei 
de concedel-a pelo meu voto; hei de dizer ao Sr. ministro: 
«Cumprí o vosso dever.» 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E dil-o-hei com 

tanto maior franqueza, quanto estou certo de que o nobre 
ministro, que actualmente dirige a repartição da justiça, é 
dotado de bastante capacidade e energia para fazer 
cumprir as leis que as auctoridades que lhe estão 
subordinadas deixam de cumprir. Portanto, declaro ao 
nobre ministro da justiça que, acerca da razão por elle 
adduzida para justificar o seu projecto, entendo que S. Ex. 
está em erro; que S. Ex. em vez de um serviço ao paiz, faz 
um grande mal, quando, para emendar abusos, vem pedir 
leis; essas leis sanccionariam os abusos e innocentariam 
as auctoridades a quem o nobre ministro deveria ter 
mandado responsabilisar. 

Senhores, qual é entretanto a providencia que o 
nobre ministro propõe em logar da disposição que se 
contém no art. 148 do codigo do processo criminal? O 
nobre ministro diz que a formação da culpa em certos 
logares deverá terminar-se em 30 dias, e em outros em 60. 
E' por isso que eu no principio do meu discurso notei que o 
nobre ministro da justiça nos fazia recuar ao tempo das 
Ordenações do Reino, que já determinavam que as 
devassas deviam ser concluidas em 30 dias, salvo o caso 
de haverem testimunhas referidas a inquerir, ou o caso de 
se dar outro obstaculo insuperavel para a conclusão das 
devassas. Eis-aqui o grande meio que o nobre ministro da 
justiça achou para garantir melhor os direitos de liberdade 
e de segurança individual; e a garantia que a ordenação de 
ha tantos seculos já concedia aos réos presos. 

Perguntarei tambem ao nobre ministro si S. Ex. 
entende que, estabelecendo para a conclusão do processo 
da formação da culpa o prazo de 30 dias em uns logares e 
o de 60 em outros, tem destruido todos os obstaculos 
insuperaveis que podem occorrer para que este preceito 
se não cumpra? Si ha obstaculos insuperaveis para que o 
processo da formação da culpa não se conclúa em 8 dias, 
como determina o codigo, não poderá haver tambem 
obstaculos insuperaveis para que a formação da culpa não 
se possa concluir nem em 30, nem em 60 dias? Ora, 

(Ha diversos apartes.) 
O caso é que a regra melhor é a que temos, 

devendo deixar-se ao criterio, á prudencia dos tribunaes, 
avaliarem as razões que derem as auctoridades que 
tiverem decretado a prisão e não houverem formado a 
culpa em oito dias. Os tribunaes decidirão si devem 
conceder habeas-corpus e mandar responsabilisar ou não 
as respectivas auctoridades. 

O SR. D. MANUEL: – Esse é o peior de todos os 
arbitrios. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Portanto, Sr. 
presidente, acho que a razão dada ao senado pelo nobre 
ministro da justiça não é procedente. Eu não hei de votar 
nesta parte pela reforma de S. Ex.; quero o direito 
constituido; não quero o direito constituendo, segundo o 
offerece o nobre ministro da justiça. Creio que estou 
respondendo ao nobre ministro da justiça. 

O SR. MIRANDA: – Tanto que até está lendo o 
jornal. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas eu creio que tal 
discurso foi proferido na 1ª discussão. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu estou 
respondendo ao que disse o nobre ministro da justiça, 
quando fallou a primeira vez. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso creio que foi na 1ª 
discussão. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Perdôe-me V. 
Ex., foi na 2ª discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Si assim é, póde continuar. 
O SR. MIRANDA: – Está respondendo ao que está 

escripto. 
O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Não ponho nada 

da minha casa. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A discussão é 

muito boa, eu a estimo muito. 
O SR. D. MANUEL: – Eu quero-a neste terreno. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Diz o nobre 

ministro da justiça: «Outro inconveniente que precisa ser 
removido, é o que se que refere á incommunicabilidade 
dos indiciados. Os juizes mandam as vezes conserval-os 
incommunicaveis por largos prazos, porque a legislação 
não fixa um prazo além do qual não lhe seja isso 
permittido.» 

Diz o nobre ministro da justiça: «Porque a 



quando uma auctoridade não poder concluir o processo da 
formação da culpa nestes prazos, o que quer o nobre 
ministro da justiça que se faça? Quer que o réo seja solto 
por meio de um habeas-corpus, ou por outra determinação 
legal? O nobre ministro da justiça nada indica 
expressamente a este respeito. 

O SR. D. MANUEL: – Nem é preciso. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Si não é preciso, 

não vejo tambem que actualmente o seja. O que eu 
entendo é que S. Ex. o Sr. ministro da justiça está 
persuadido de que o prazo de 30 ou de 60 dias para se 
concluir o processo da formação da culpa exclue a 
existencia de qualquer obstaculo insuperavel que 
impossibilite o juiz de cumprir este dever, e todavia parece-
me evidente que, apezar de S. Ex. estender o prazo da 
formação da culpa, póde e ha de haver casos em que se 
dêem estes obstaculos insuperaveis. 

legislação não fixa um prazo além do qual não lhe seja 
permittido a incommunicabilidade dos réos?» Não 
concordo nisto com S. Ex.; mas antes de tudo eu 
perguntarei ao nobre ministro qual a disposição da lei que 
dá aos juizes o direito de conservar um preso 
incommunicavel? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Hei de responder 
a V. Ex.; temos lei expressa. Não quero responder com 
apartes para não o perturbar. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Ora, eu ouvirei o 
nobre ministro citar essa lei; refiro-me a alguma lei 
promulgada depois da independencia, que auctorise a 
incommunicabilidade do réo. 

(Ha diversos apartes.) 
Eu pergunto qual a lei que expressa e 

positivamente dá a auctorisação ou faculdade de 
conservar o réo incommunicavel, e tendo sido esta lei 
promulgada 
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depois da independencia? Lei antiga, lei que existe. Ora, si 
da independencia para cá não há lei alguma que dê á 
auctoridade o direito de conservar um réo incommunicavel, 
eu entendo que esta questão só póde ser decidida pela 
legislação antiga. 

O SR. MIRANDA: – De 1790. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E nessa 

legislação eu vejo que se fixa o maximo do tempo pelo qual 
uma auctoridade póde conservar um preso 
incommunicavel. A consequencia disto é que o nobre 
ministro deveria determinar, segundo essa legislação 
antiga, o maximo do tempo pelo qual uma auctoridade 
podia conservar incommunicavel um preso. Eis-aqui o que 
diz o alvará de 5 de março de 1790 a respeito da 
incommunicabilidade, referindo-se a uma lei anterior, que 
eu não tive tempo de examinar: «Pelo que toca aos 
segredos ainda se requer maior brevidade nas perguntas, 
porque devendo-se estas fazer para bem da justiça e 
melhor indagação da verdade, emquanto os réos se 
conservarem naquelles logares separados da 
communicação dos outros presos, não pódem elles estar 
fechados mais de cinco dias na fórma do decreto de 7 de 
agosto de 1702, sem que o regedor com mais dois 
desembargadores convenham em lhe prorogar mais tempo, 
conforme a necessidade o pedir, que nunca póde ser com 
excesso, por ser uma especie de tormento que já não tem 
logar.» 

Eu devo declarar que me faltou tempo para 
consultar, e examinar o alvará de 7 de agosto de 1702. 

Ora, havendo no codigo penal um artigo que manda 
responsabilisar o juiz que conservar o preso 
incommunicavel mais tempo do que devêra estar, e não 
havendo na nossa legislação moderna disposição alguma 
legislativa que fixe o maximo do prazo da 
incommunicabilidade, parece-me evidente que se deve 
recorrer á legislação que eu tenho citado, a qual determina 
que nenhum réo possa ficar incommunicavel mais de cinco 
dias. 

Vejamos agora a providencia que se quer adaptar á 
época em que vivemos, a qual sem duvida, a respeito de 
civilisação e principios philantropicos, não póde ser 
comparada com o tempo em que se promulgou esta lei; 
vejamos, digo, a providencia que S. Ex. o Sr. ministro da 
justiça offerece como garantia aos réos que têm de ficar 

o que eu indiquei que se devia dizer a respeito da outra: 
«Sr. ministro da justiça, fazei cumprir a lei, mandai 
responsabilisar as auctoridades que violam as leis, que 
não respeitam os direitos de segurança e liberdade 
individual conferidos pela constituição aos cidadãos 
brasileiros.» Pela minha parte é tambem esta a resposta 
que dou, quanto á providencia indicada neste artigo da 
reforma. 

Continúa o nobre ministro da justiça. «E' commum 
ler nas folhas publicas injurias contra pais de familias e 
cidadãos inoffensivos, sem que nenhum correctivo efficaz 
possa oppor-se a similhantes escandalos, porque, 
chamando-se á responsabilidade, apparece, não o auctor 
do artigo, mas um homem de palha.» 

Eu peço licença ao Sr. ministro da justiça para 
enunciar o juizo que formo acerca desta medida, e com o 
qual lhe rogo não se afflija. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não me afflijo 
com cousa alguma; tenho visto tanta cousa! 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Senhores, eu 

estou convencido de que o nobre ministro da justiça tem 
acoroçoado extraordinariamente a publicação dos artigos 
anonymos. Consta-me que, quando apparece um artigo 
anonymo que denuncía uma auctoridade que lhe está 
subordinada, da mais pequena falta, S. Ex, si é preciso, 
manda abrir a sua secretaria immediatamente a qualquer 
hora do dia ou da noite, e dirige avisos ao presidente de 
tal provincia, ao chefe de policia de tal outra provincia, 
ordenando que tal auctoridade responda em continente 
sobre uma arguição que se lhe fez em um artigo anonymo 
de tal folha. Isto que me consta a mim deve ser sabido por 
todos, porque, quando eu sei alguma cousa, já isso é 
inteiramente publico, já está tão divulgado que ninguem 
póde ignorar. 

Ora, senhores, si o nobre ministro da justiça é o 
mesmo que tem dado tanta importancia aos artigos 
anonymos, quando nelles se contém alguma pequena 
arguição contra qualquer auctoridade que lhe está 
subordinada; si manda responder essa auctoridade; si por 
esse modo tem feito persuadir a muitos que estes artigos 
anonymos esclarecem muito o governo, como é que eu 
me não devo admirar de que S. Ex. o Sr. ministro da 
justiça, aquelle que tem practicado estes actos, seja o 



incommunicaveis. «O juiz que tiver de processar os 
indiciados em crime inafiançavel poderá determinar que 
elles fiquem incommunicaveis nas primeiras 48 horas de 
entrada da prisão.» 

Nesta 1ª parte da disposição do projecto do nobre 
ministro melhorava-se um pouco a disposição da legislação 
antiga: mas temos a 2ª parte em que o nobre ministro 
desfaz o que tinha feito na 1ª. 

«Esta incommunicabilidade (continúa o artigo) se 
estenderá ao prazo necessario para serem interrogados os 
co-réos, si os houver, não excedendo porém em caso 
algum a oito dias da data da prisão.» 

Ora, já se vê pois que o nobre ministro da justiça 
entendeu que protegia grandemente a liberdade e 
segurança individual do cidadão permittindo que o réo 
podesse estar incommunicavel quasi pelo dobro do tempo 
por que a legislação antiga dava essa permissão ás 
auctoridades. Eu perguntarei pois ao senado si um voto a 
favor desta providencia indicada pelo nobre ministro da 
justiça póde ser justificado por considerações juridicas, por 
argumentos que tenham seu fundamento na lei, ou si o 
senado deve antes dizer ao nobre ministro da justiça, 

acerca desta providencia, 

mesmo que queira agora acabar com os artigos 
anonymos? S. Ex. semeou ventos, estou bem convencido 
disto, e agora está colhendo tempestades; S. Ex. assusta-
se da sua propria obra; e então essa arvore que elle fez 
fructificar, quer agora arrasal-a, destruil-a inteiramente; 
nem ao menos se contenta de inutilisar lhe os fructos, 
conservando-lhe o tronco e as folhas, que podem dar 
abrigo e sombra a algum viajante que juncto della queira 
descançar. Isto quer dizer que o nobre ministro podia 
lembrar-se de alguma providencia diversa, que se 
limitasse a corrigir os abusos desses artigos anonymos; 
mas a providencia que S. Ex. propõe não tende a corrigir 
os abusos, aniquila a publicação dos artigos. 

Eu creio que o nobre ministro da justiça leu como 
eu li um artigo muito judiciosamente desenvolvido que 
appareceu em uma das folhas diarias, que não se póde 
considerar hostil á administração; e esse artigo que eu li e 
a que me refiro fez sobre o meu espirito grande 
impressão, porque nelle se demonstra evidentemente que 
o effeito desta medida ha de ser 
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eu que além do editor real de uma folha haja outro editor 
para responder por artigos anonymos, ou então que 
cessem de se publicar taes artigos, os quaes constituem 
uma grande receita dos jornaes, e não podendo esta 
receita continuar, poderá isto trazer a suspensão de alguns 
jornaes. Em todo o caso eu estou certo de que uma 
consequencia infallivel desta disposição ha de ser 
encarecer a imprensa. 

Os contribuintes da imprensa, nós que concorremos 
como subscriptores de differentes jornaes, é que havemos 
de pagar o capricho do nobre ministro da justiça, que 
depois de crear o mal, depois de protegel-o, acoroçoal-o, 
quer agora que a pena recaia sobre aquelles que nenhuma 
culpa têm disso. 

Portanto eu hei de ouvir attentamente a discussão a 
este respeito, hei de ouvir as razões que o nobre ministro 
da justiça tem de dar em justificação desta doutrina, e em 
refutação dos argumentos que a imprensa tem publicado, 
e então me decidirei. 

Não fallarei nas outras medidas repressivas da 
imprensa que S. Ex. propõe em outros artigos; mas peço 
licença ao senado para manifestar a minha sorpresa ao vêr 
que o nobre ministro se lembrou de propôr medidas 
repressivas da imprensa, quando no tempo em que 
estamos não tem havido excessos, antes a imprensa tem 
discutido questões da maior importancia para o presente e 
futuro do paiz; procedendo com a maior gravidade e 
moderação, e com notoria vantagem dos interesses 
publicos. 

Senhores, si eu pudesse julgar-me auctorisado 
nesta occasião para dirigir algumas censuras á imprensa, 
seria unicamente por não ter ella censurado, como cumpria 
aos interesses do paiz; certas medidas adoptadas pelo 
ministerio actual. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nenhuma folha o 
defende. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O Sr. ministro da 
justiça já foi defendido em uma das folhas desta côrte. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Diaria? 
O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Diaria. Até se 

fez uma comparação entre o actual Sr. ministro da justiça e 
o Sr. ministro da justiça de 1854; e sem se negar ao Sr. 
ministro da justiça de 1854 uma vasta capacidade como 
jurisconsulto, dizia-se: «Mas o actual Sr. ministro da justiça 

deve ser franca, que o nobre ministro da justiça vem 
propôr ao corpo legislativo medidas repressivas contra a 
imprensa! 

O nobre ministro da justiça, querendo estigmatisar 
os artigos anonymos, fallou em homens de palha. Ora, 
senhores, supponha o nobre ministro que o artigo injurioso 
não é anonymo, mas acha-se assignado por um homem 
que o nobre ministro chama de palha; segundo as idéas de 
S. Ex., isto tambem não deve ser permittido. Segundo a 
declaração feita pelo nobre ministro, combinada com a 
disposição que se contém no seu projecto, duplicando a 
renda dos jurados, parece que o nobre ministro não quer 
sinão homens de ouro. E’ preciso portanto que, além das 
medidas apontadas pelo nobre ministro da justiça para 
reprimir a expressão do pensamento por meio da 
imprensa, S. Ex. proponha alguma outra para evitar que 
appareçam artigos assignados por homens de palha. A 
conclusão logica é que o nobre ministro não admitte que 
homens, que elle chama de palha, possam ter certos 
direitos, possam exprimir os seus pensamentos, embora 
sob sua responsabilidade. 

Senhores, aqui terminam os argumentos 
apresentados pelo nobre ministro para justificar algumas 
das disposições do seu projecto. O resto do seu discurso 
tem por fim refutar (o que aliás S. Ex. não conseguiu) 
algumas proposições enunciadas pelo nobre senador pela 
Bahia o Sr. barão de Muritiba. Como não desejo que V. Ex. 
me chame á ordem, não me occuparei de sustentar as 
opiniões desse illustre senador, com o qual em grande 
parte eu concordo; e passarei a considerar mais 
particularmente as tres providencias que o nobre ministro 
da justiça indica para melhorar a instituição do jury. 

1ª providencia. O nobre ministro quer que, para 
haver concelho de jurados em um termo, se duplique o 
numero das pessoas com capacidade legal para exercer 
esse direito politico. 

O resultado mais obvio que deve seguir-se desta 
medida, resultado necessario e indeclinavel, é a 
centralisação da administração da justiça, quando me 
parece que na época em que vivemos, na calma que todos 
presenciamos, o nobre ministro da justiça devia 
emprehender as suas reformas em outro sentido; isto é, de 
modo que a justiça ficasse o mais proxima que fôsse 
possivel á porta do cidadão. 



tem tambem tido uma longa practica como magistrado, tem 
sido presidente de diversas provincias, tem sido chefe de 
policia, tem meditado neste projecto desde muitos annos.» 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. foi quem 
escreveu o artigo? está tão... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu sou 
ministerial, e portanto podia escrever esse artigo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Pois não! 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E concluia que 

entre os dois projectos, o da camara dos Srs. deputados, 
iniciado pelo Sr. ministro da justiça de 1854 e o substitutivo 
offerecido pelo actual Sr. ministro da justiça, devia ser 
preferido este ultimo. V. Ex. não se recorda bem. 

Senhores, o que me admira é que se mostre tão 
hostil á imprensa um ministerio que devia agradecer á 
imprensa os serviços que ella tem prestado ao paiz nestes 
ultimos tempos, discutindo as principaes questões com 
moderação e gravidade. E’ neste tempo em que a 
discussão tem sido calma, e 

Accrescentarei ainda a estas observações a 
seguinte: Um dos fins que se propõe o nobre ministro da 
justiça com esta medida é conseguir melhor a incerteza 
dos jurados que têm de intervir como juizes de facto na 
decisão das causas. Ora, eu entendo que S. Ex. não póde 
conseguir este fim com a providencia que indica. Para que 
haja sessão do jury são precisos 48 juizes de facto 
sorteados, e para funccionar o jury bastam sómente 36 
jurados: ora, qual é a providencia que o nobre ministro 
offerece para que ás sessões de jury, embora o termo 
deva ter 100 jurados qualificados, compareçam mais de 
36? O termo deve ter 100 cidadãos com capacidade para 
serem jurados, póde mesmo ter 200; mas destes 100 ou 
200 jurados não são sorteados mais de 48, nem 
comparecerão ás sessões sinão 36; porque nenhuma 
providencia altera nesta parte a lei de 3 de dezembro, 
quanto ao numero dos jurados sorteados, e do que é 
necessario para que o jury possa funccionar. Assim, eu 
creio que continuará a haver sempre a mesma certeza de 
juizes, como até agora. 

No relatorio do Sr. ministro da justiça de 1852, 
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lembrava-se uma providencia para diminuir este 
inconveniente, e era a reducção do numero das 
recusações. O ministro da justiça de 1852 indicava no seu 
relatorio entre outras medidas tendentes a melhorar a 
instituição do jury, que as partes não tivessem o direito de 
recusar sinão metade dos juizes de facto que hoje podem 
recusar. O numero de jurados necessario para funccionar 
o jury continuava a ser de 36; mas sendo menor o numero 
das recusações, havia maior numero de juizes que podiam 
intervir em uma causa, e conseguintemente diminuia a 
certeza dos juizes; mas segundo as providencias do nobre 
ministro da justiça, desde que póde haver sessão e 
julgamento com 36 jurados, não sei que esta providencia 
concorra para estabelecer melhor e augmentar a incerteza 
de juizes. 

Mas, dir-me-ha o nobre ministro: «Quanto maior fôr 
o numero dos cidadãos qualificados em um termo para 
serem jurados, maior será o numero dos jurados que hão 
de vir á sessão.» «Ora, senhores, não se vê que os factos 
demonstram o contrario disto? não se sabe que aqui 
mesmo, na capital do Imperio, se passam dois, tres, quatro 
e seis dias sem se poder abrir a sessão de jury por falta de 
numero de jurados que compareça? 

Logo, o que ha de acontecer é o seguinte: embora 
em um termo sejam qualificados 100 ou 200 cidadãos com 
a capacidade de serem jurados, hão de concorrer ao logar 
do julgamento aquelles sómente que estiverem mais 
proximos; e a certeza ou incerteza de juizes ha de ser a 
mesma. Acredite nisto o nobre ministro da justiça. 

Todavia hei de votar por este artigo, porque não 
vejo que dahi possa resultar grave inconveniente e quero 
concordar nesta parte com o nobre ministro da justiça. 
Entretanto a experiencia ha de mostrar a S. Ex. que não 
tirou vantagem alguma, e que era melhor que o nobre 
ministro adoptasse a idéa do relatorio de 1852, idéa que 
consiste em que as partes não possam recusar sinão 
metade do numero dos juizes que actualmente podem 
recusar. 

A segunda providencia proposta pelo nobre ministro 
da justiça é a que duplíca a renda dos jurados. 
Primeiramente, examinemos a renda que fica sendo 
necessaria para que um cidadão possa exercer o direito de 
jurado. Diz o art. 27 da lei de 3 de dezembro de 1841: 

«São aptos para jurados os cidadãos que poderem 

exige para se poder ser senador. Ora, creio que basta que 
eu enuncie esta proposição para se ver quanto é 
inconveniente e insustentavel a medida proposta pelo 
nobre ministro da justiça. Si eu não estivesse bem 
convencido dos principios liberaes de S. Ex., diria que elle 
queria acabar com a instituição do jury. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. quer 
argumentar com os principios liberaes?... Não chame a 
discussão para esse terreno. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não se afflija V. 
Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não me afflijo, 
V. Ex. é quem deve affligir-se. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não creia V. Ex. 
que me ha de affligir, está completamente enganado. 
Discuto principios e entendo que os que advogo são com 
effeito principios liberaes, ao passo que não é liberal o 
principio que V. Ex. propõe no seu projecto de reforma. 
Como já tenho feito sentir a inconveniencia desta 
disposição, e como creio que V. Ex. si incommoda com as 
observações que estou fazendo a este respeito.... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Acho que outros 
é que devem incommodar-se. 

O SR. MIRANDA: – Ninguem nos incommoda. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – ... deixarei de 

continuar a fazer outras considerações que condemnam a 
lembrança de se duplicar a renda que deve ter o jurado 
para que possa exercer este direito político; e passarei 
desde já á outra questão que julgo ser de maior 
importancia. 

Eu tenho dito – direito politico – quando me refiro ás 
funcções que como jurados exercem os cidadãos. Creio 
que S. Ex. não me contesta que o jurado exerce um direito 
politico (apoiados). Sendo isto evidente, e não podendo ser 
contestado, eu sou obrigado a concluir que o nobre 
ministro da justiça não podia propôr similhante providencia, 
porque ella importa uma reforma na constituição. 

O SR. DANTAS: – Para ahi não vou eu. 
O SR. D. MANUEL: – Venha essa subtileza. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Senhores, o 

codigo do processo publicado em 1832 estabeleceu como 
condição para se ser jurado a renda de 200$. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A renda de eleitor. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Mas nenhum 



ser eleitores, com excepção dos declarados no art. 23 do 
codigo do processo criminal, e os clerigos de ordens 
sacras, comtanto que esses cidadãos saibam lêr e 
escrever, e tenham de rendimento annual por bens de raiz 
ou emprego publico quatro centos mil réis, nos termos das 
cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e S. Luiz do 
Maranhão: trezentos mil réis nos termos das outras 
cidades do Imperio, e duzentos em todos os mais termos. 
Quando o rendimento provier do commercio ou industria, 
deverão ter o duplo.» 

Portanto, o Sr. ministro da justiça propõe que nos 
termos da cidade do Rio de Janeiro, Bahia, Recife, e S. 
Luiz do Maranhão, a renda dos jurados si fôr por bens de 
raiz seja de 800$. E’ o mesmo rendimento que a 
constituição exige para se poder ser senador. S. Ex. dá 
tanta importancia ao exercicio deste direito, que exige que 
os jurados tenham esta renda, si provier de bens de raiz; 
mas si provier de commercio ou industria, então o 
rendimento deverá ser de 1:600$, isto é, o duplo daquelle 

que a constituição 

cidadão pode ser eleitor sem ter um rendimento de 200$. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Hoje. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Pago em prata. 

Concordo com a disposição do codigo do processo que 
estabeleceu como condição para se exercer esse direito 
politico a renda de 200$; mas eu entendo que essa lei foi 
complementar da constituição, podia nessa occasião 
estabelecer essa renda; mas, sendo uma disposição 
complementar da constituição, não se podia alterar.  

E’ verdade tambem que a lei de 3 de dezembro de 
1841 alterou a renda, exigiu maior renda para se exercer o 
direito politico de jurado no tribunal respectivo; mas eu 
peço ao Sr. ministro da justiça, primeiramente que passe a 
esponja do esquecimento sobre as circumstancias em que 
se achava o paiz, quando se propôz a lei de 3 de 
dezembro de 1841, e  
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depois que não queira saber, quando se tracta de uma lei 
que se pretende reformar, si seus auctores se inspiraram 
nos principios liberaes ou nos principios que não são 
liberaes. A lei de 3 de dezembro, ou antes a disposição 
que se pretende alterar póde ter explicação em causas que 
hoje não existem segundo nos tem declarado o nobre 
ministro da justiça. O que posso asseverar é o seguinte: 
que S. Ex. sabe perfeitamente que na camara temporaria 
pronunciei-me nessa occasião contra muitas disposições 
da lei de 3 de dezembro de 1841. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Lembro-me que 
V. Ex. dizia que era uma lei de Dracos. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Hoje não digo 
que ella é perfeita, mas tambem não direi que é lei de 
Dracos. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ uma 
recordação historica. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – V. Ex. não leva a 
bem que eu esteja fazendo estas observações. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O que V. Ex. tem 
dito não me admira. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O Sr. presidente 

que diga si tenho passado os limites de uma censura muito 
moderada e respeitosa. 

O SR. PRESIDENTE: – Nem se póde chamar lei de 
Dracos a uma lei do paiz. 

O SR. D. MANUEL: – Tambem não sei por que não 
se póde chamar. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Porque não pedir 
á lembrança do Sr. visconde, o que elle disse quando se 
discutia a lei de 3 de dezembro? 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu tenho 
mostrado que não desejo exhumar lembranças do 
passado, e, procedendo assim, creio que sigo fielmente 
uma das recommendações do Sr. presidente do concelho, 
quando nos disse: ai do temerario que quizer levantar  uma 
ponta do véo do passado! Si naquella occasião me oppuz 
a esta disposição da lei de 3 de dezembro, tanto porque 
me parecia inconveniente o augmento de renda para se 
exercer o direito de juiz de facto, como por me persuadir 
que essa disposição era inconstitucional, como posso ser 
censurado hoje por me oppor a uma providencia do nobre 
ministro que exagera um dos defeitos, uma das 

alguma lhe devem ser concedidas, porque não lhe 
pertencem; o nobre ministro exagera assim a lei de 3 de 
dezembro. 

Nada mais direi relativamente á duplicação da 
renda dos jurados. Voto contra ella, primeiramente, porque 
não é conveniente, trará como resultado difficultar... 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Não apoiado; a experiencia 

provará o contrario. 
O SR. MIRANDA: – A experiencia vai provar isso 

mesmo. 
O SR. D. MANUEL: – Não ha tal. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – ...difficultar a 

reunião dos jurados, e empeiorar a instituição do jury. 
(Apoiados e não apoiados.) 

Voto principalmente contra esta providencia, porque 
ella ainda me parece expressamente contraria á 
constituição. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha um apoiado? Louvado 
seja Deus! 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Admittirei que 
ella não seja inconstitucional, ou que o nobre ministro da 
justiça se possa apoiar nos precedentes do codigo do 
processo criminal e da lei de 3 de dezembro de 1841; farei 
esta concessão; mas o nobre ministro da justiça acha que 
os direitos politicos do cidadão brazileiro devem estar á 
mercê de qualquer ministro que se lembre de os cercear, 
de decretar a sua perda quando lhe parecer? 

O SR. D. MANUEL: – A lei é o ministro, e o ministro 
é a lei! 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Isto é o que 
pergunto; supponhamos que não é inconstitucional a 
medida... 

O SR. D. MANUEL: – Supponhamos! 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – ...pois o nobre 

ministro da justiça, que quer reprimir os crimes, que quer 
respeitar os direitos da sociedade sem offender as 
garantias da liberdade e segurança individual, não hesitou, 
não teve escrupulo em propôr uma medida que vai privar 
do exercicio de um direito politico importantissimo a um 
grande numero de cidadãos brasileiros? Para que S. Ex. 
podesse justificar uma similhante medida fôra preciso que 
demonstrasse evidentemente as razões de utilidade 
publica que concorre para que uma tal medida deva ser 



inconstitucionalidades? Isto é o que eu não comprehendo. 
O nobre ministro exagera todas as disposições 

menos convenientes da lei de 1841, e não se lembra de 
modificar nenhuma dellas; apenas fez ao principio liberal 
uma concessão neste seu projecto substitutivo, que é 
separar muito imperfeitamente, muito incompletamente, 
muito inefficazmente as attribuições judiciarias das 
attribuições policiaes de certas auctoridades. S. Ex. fez 
esta concessão; em troco della, o que reclama do corpo 
legislativo o nobre ministro? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas fez esta 
concessão nominal. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Estou 
auctorisado para dizer que o nobre ministro fez uma unica 
concessão ao principio liberal, mas em troca desta 
concessão pretende sequestrar novamente em beneficio 
da auctoridade, e usurpar attribuições que de maneira 

adoptada por aquelles que têm tambem o dever de 
proteger, de zelar e de defender os direitos dos cidadãos 
brasileiros. 

Senhores, eu duvido muito que com todos os 
recursos que podem dar ao nobre ministro da justiça os 
seus talentos, a sua practica dos negocios, possa elle na 
época em que estamos arrancar do senado o voto que 
deseja ter para poder duplicar a renda dos jurados. Não 
sou propheta, sei que S. Ex. tem tido maioria no senado; 
mas duvido que a tenha para fazer passar esta disposição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem tido maioria ás 
vezes. 

O SR. MIRANDA: – Um que está e um que não 
está; simul esse et non esse. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – A terceira 
providencia, lembrada pelo nobre ministro para melhorar 
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a instituição do jury, consiste em que a lista dos cidadãos, 
que tenham capacidade para serem juizes de facto, seja 
feita de ora em diante, não pelos delegados de policia, 
mas pelos juizes municipaes. Ora vejamos o que diz a este 
respeito a lei de 3 de dezembro de 1841. No artigo que S. 
Ex. pretende reformar, ha uma disposição tambem 
importantissima, e que eu entendo que o nobre ministro 
devia modificar ou regular; porque, pela disposição a que 
me refiro da lei de 3 de dezembro, é fóra de duvida que ha 
cidadãos brasileiros que estão condemnados 
perpetuamente a não poderem exercer o direito politico de 
ser jurado. O nobre ministro da justiça sobre esta 
disposição da lei de 3 de dezembro não propõe medida 
alguma, não se lembrou de fazer uma restituição; lembrou-
se só de substituir o delegado de policia pelo juiz 
municipal. 

Eis-aqui a disposição á que me refiro; é a do artigo 
29: 

«Estas listas serão enviadas ao juiz de direito, o 
qual com o promotor publico e o presidente da camara 
municipal formará uma juncta de revisão, tomará 
conhecimento das reclamações que houverem e formará a 
lista geral dos jurados, excluindo todos aquelles individuos, 
que notoriamente fôrem conceituados de faltos do bom 
senso, integridade e bons costumes, os que estiverem 
pronunciados e os que tiverem soffrido alguma 
condemnação passada em julgado por crime de homicidio, 
furto, roubo, bancarota, estellionato, falsidade ou moeda 
falsa.» 

Ora, segundo a constituição do Imperio, o exercicio 
dos direitos politicos suspende-se sómente conforme o art. 
8º nos seguintes casos:  

1º Por incapacidade physica ou moral. 
2º Por sentença condemnatoria á prisão ou 

degredo, emquanto durarem os seus effeitos. 
Esta disposição da lei de 3 de dezembro de 1841, 

digo eu, não me parece muito conforme ao artigo da 
constituição que acabo de citar, porque nesta parte 
suspende-se um dos direitos politicos do cidadão brasileiro 
in perpetuum. O cidadão brasileiro que teve a infelicidade 
de commetter um dos crimes mencionados do art. 29 da lei 
de 3 de dezembro de 1841, fica perpetuamente 
inhabilitado de ser jurado, ainda quando tenha obtido 
perdão do poder moderador, como se declara no art. 229 

de cumprirem suas sentenças, não cessa, continúa a 
suspensão de alguns direitos politicos, sendo um delles o 
exercicio de jurado. 

O nobre ministro sabe isto melhor do que eu; mas 
tambem sabe melhor do que eu que este estado a que fica 
reduzido o individuo que soffreu certas penas não é 
perpetuo; elle póde requerer a sua rehabilitação depois de 
um determinado prazo; e, uma vez que mostre que durante 
esse tempo tem tido um procedimento regular, digno e 
honesto, e que tem satisfeito a outras condições 
requeridas pela lei, póde ser admittido á communhão dos 
direitos politicos com os outros cidadãos. 

O SR. D. MANUEL: – Hão de responder a isso os 
senhores que defenderam a lei de 3 de dezembro. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O nobre ministro 
da justiça podia aproveitar a occasião em que toma a peito 
apresentar esta reforma para fazer aos cidadãos 
brasileiros uma restituição a que elles têm direito; mas é 
isto (com pezar torno a dizel-o) o que não fez o nobre 
ministro da justiça. S. Ex. limitou-se a exagerar as 
disposições inconvenientes da lei de 3 de dezembro de 
1841, e não se lembrou de proteger por alguma fórma os 
direitos da liberdade, a segurança individual naqueIles 
pontos em que estes direitos foram menos attendidos por 
algumas das disposições da lei de 3 de dezembro. 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. visconde do Uruguay se 
encarregará de responder a esse topico. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Sr. Presidente, 
em logar disso o nobre ministro entendeu que tinha feito 
uma grande concessão propondo que a organisação da 
lista dos jurados não fôsse feita, como até agora, pelos 
delegados de policia, mas pelos juizes municipaes. Ora, 
eu, sem me comprometter a votar contra este artigo da 
reforma do nobre ministro da justiça, direi que não sei 
quaes são ás vantagens que S. Ex. descobriu nesta 
substituição. Não as comprehendo. 

O SR. D. MANUEL: – Pois é facil. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O delegado de 

policia póde ser um cidadão residente no logar, póde 
porconsequencia ter mais conhecimento das pessoas que 
tenham a capacidade legal para serem jurados; o juiz 
municipal não está nestas circumstancias. O juiz municipal 
ordinariamente não é natural do logar, póde muitas vezes 
chegar a elle, e ter de fazer logo a lista dos jurados; 



n. 3º do regulamento de 31 de janeiro de 1842. Uma vez 
que o nobre ministro se resolveu a propôr algumas 
medidas tendentes á reforma da lei de 3 de dezembro de 
1841, não sei porque tambem não Ihe mereceu alguma 
attenção esta má sorte a que estão reduzidos e 
condemnados cidadãos brasileiros. 

O SR D. MANUEL: – Tambem não mereceu ás 
commissões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tinham missão de 
reformar! 

O SR. D. MANUEL: – Tinham missão de dizer o que 
fôsse bom.  

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Comprehendo 
bem a inconveniencia e o escandalo mesmo que haveria 
em que o individuo que acabasse de cumprir uma 
sentença fôsse immediatamente admittido ao exercicio 
deste direito politico; mas parecia-me que o nobre ministro 
podia regular melhor esta disposição da lei de 3 de 
dezembro de 1841. 

S. Ex. sabe melhor do que eu que em outros 
paizes, para os réos de certos crimes, ainda depois 

pergunto eu: podel-a-ha fazer por conhecimentos proprios 
que tenha ou segundo as informações que tiver de 
receber? 

O SR. D. MANUEL: – O mesmo póde acontecer 
com o delegado. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Logo, quanto a 
esta parte entendo que o delegado de policia deve ter mais 
perfeito conhecimento que o juiz municipal das pessoas 
que se acham nas circumstancias de ser jurado.  

Além disso estou persuadido de que, tendo o juiz 
municipal o encargo de fazer a lista dos jurados, o governo 
poderá exercer maior influencia do que si essa tarefa 
continuasse a pertencer ao delegado; e a razão é a 
mesma: deve crêr-se que o delegado seja um homem do 
logar, com bens no logar, com rendimento proprio, e por 
todas estas razões mais independente, ao passo que o juiz 
municipal é muito mais dependente do governo: é 
dependente 
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porque o governo é quem o nomeia, é dependente porque 
é um candidato ao juizado de direito; e, si não servir a 
contento do governo, póde ser condemnado 
perpetuamente a não ser juiz de direito; depende porque 
póde ou não ser reconduzido; emfim, não se póde negar 
que o juiz municipal é muito mais dependente do governo 
do que os delegados que até agora faziam a lista dos 
jurados. Portanto não sei qual é a utilidade desta reforma. 

Ha ainda outra razão de conveniencia de serviço 
publico pela qual não si se deve dar ao juiz municipal a 
tarefa de formar a lista dos jurados. O nobre ministro da 
justiça, no projecto que apresentou, dá aos juizes 
municipaes attribuições de formarem culpa, dá-lhes 
attribuições como juizes preparadores nos processos 
civeis; os juizes municipaes têm muitas vezes de ser 
substitutos dos juizes de direito; finalmente, os juizes 
municipaes têm muitas vezes de exercer funcções 
importantissimas; logo, parece que não se deve dar-lhes 
ainda novos encargos que os vão desviar do exercicio 
dessas outras attribuições que elles têm de desempenhar. 

Estou prompto para ouvir as razões com que o 
nobre ministro da justiça terá de justificar similhante 
alteração; eu não as descubro. 

Senhores, não desejo demorar a discussão deste 
artigo. Tenho dado as razões por que me parece que o 
nobre ministro andou mal, pensando que as providencias 
que apresenta são efficazes para meIhorar a instituição do 
jury; tenho demonstrado que o nobre ministro da justiça, a 
troco de uma incompleta concessão que fez ao principio 
liberal, continúa no systema de novas usurpações, e 
usurpações de importancia tão grave como a que eu 
mencionei, relativamente á renda que o nobre ministro 
julga indispensavel para que o cidadão brasileiro possa 
exercer o direito politico de julgar os seus concidadãos; e 
as que se referem á imprensa. 

Em tempos difficeis, em circumstancias 
extraordinarias, é desculpavel, póde ter alguma 
justificação, uma disposição que em um ou outro ponto se 
desvie dos principios constitucionaes e das regras do 
direito criminal; mas nas circumstancias actuaes estes 
desvios, que violam a constituição, ou os principios e leis 
criminaes, não podem ser justificados. (Apoiados.) 

O SR. D. MANUEL: – Não ha uma só violação. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – O finado senador 

despesa já conhecida apenas sobe a mais de quarenta mil; 
hoje, senhores, não sei que motivos possa ter o Sr. 
ministro da justiça na apresentação das medidas 
inconvenientes e compressivas do seu projecto, deixando 
de observar o que nos recommendou a falla do throno, isto 
é, deixando de conciliar o respeito aos direitos da 
sociedade com as garantias da liberdade e da segurança 
individual que devem ser mantidos a todos os cidadãos 
brasileiros. 

(Apoiados, muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais ninguem 

com a palavra, a discussão fica adiada por não haver casa 
para se votar. A ordem do dia é a mesma sem designação 
de partes. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
 

SESSÃO DE 21 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario. – Expediente. – Empregados da capella 

imperial. Observações dos Srs. visconde de Jequitinhonha 
e Vasconcellos. – Ordem do dia. – Emprestimo á estrada 
de ferro de D. Pedro II. Discurso do Sr. Dias de Carvalho. 
Votação. – Banco do Brasil. Discurso dos Srs. Souza 
Franco e visconde de Jequitinhonha. Votação. – 
Empregados do archivo publico. Rejeição do adiamento. 
Discursos dos Srs. Silveira da Motta, visconde de 
Jequitinhonha e Vasconcellos. 

A’s 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. Presidente abre 
a sessão, estando presentes 31 Srs. Senadores. 

Lida a acta da anterior, é aprovada. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negócios da marinha, 

remettendo um dos autographos do decreto da assembléa 
geral, fixando a força naval para o anno financeiro de 1859 
– 1860, no qual S. M. o Imperador consente. – Fica o 
senado inteirado e manda-se communicar á camara dos 
deputados. 

Um officio da presidencia da província de Goyaz, 



pela provincia de Minas Geraes, o Sr. Bernardo Pereira de 
Vasconcellos, cujos talentos e cujos serviços como homem 
de tribuna e como homem de estado não poderão jámais 
apagar-se da memoria do paiz (apoiados), sustentou o 
principio da auctoridade sempre que as circumstancias 
exigiam medidas um pouco repressivas; mas esse digno 
senador nunca deixou de defender e proteger o principio 
de liberdade quando cessava a necessidade de taes 
medidas. 

Hoje, senhores, que o ministerio nos tem dito que o 
principio da auctoridade está solidamente estabelecido e 
firmado, não corre o menor perigo; hoje que todos os 
Brasileiros fraternisam, hoje que não há partidos, hoje que 
o nobre ministro da fazenda Ieva cheio de jubilo á camara 
dos Srs. deputados a noticia de que a nossa renda vai em 
progresso extraordinario, e que a mais severa economia 
preside ás despesas publicas (riso da opposição), tanto 
que ha nos cofres do thesouro um saldo de 20 mil contos, 
e a 

remettendo dous exemplares do relatorio com que foi 
aberta a assembléa provincial em 1º do mez passado. – A 
archivar. 

Uma representação da camara municipal da villa de 
Mangaratiba, pedindo a approvação da proposição que 
concede, para patrimonio das camaras municipaes, as 
terras dos indios. – Fica reservada para se tomar em 
consideração quando tractar-se deste objecto. 

O Sr. 2º Secretario lê o seguinte parecer: 
«A commissão de fazenda examinou o 

requerimento de D. Maria Secunda Fernandes, pedindo a 
approvação do decreto de 17 de maio de 1847, que em 
plena remuneração dos serviços prestados por seu pai o 
conselheiro José Pedro Fernandes, lhe concede uma 
pensão annual de 600$, avista dos valiosos documentos 
que se acham annexos ao dito requerimento; e, tendo em 
consideração os arestos de haver a assembléa geral 

reconsiderando alguns decretos 
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approvando pensões, como o de D. Maria Carolina de 
Almeida Castro, viuva do major graduado José Corrêa de 
Castro; o de D. Luiza Candida de Nobrega Barboza, viuva 
do official da secretaria da camara dos deputados; e dos 
filhos do barão de Itapoã, e outros, é a commissão de 
parecer que seja approvada a pensão mencionada, e para 
esse fim offerece a seguinte resolução: 

A assembléa geral resolve: 
«Art. unico. Fica approvada a pensão annual de 

600$ concedida por decreto de 17 de maio de 1847 a D. 
Maria Secunda Fernandes, em plena remuneração dos 
serviços prestados por seu fallecido pai o conselheiro José 
Pedro Fernandes; revogadas as disposições em contrario. 

«Paço do senado, em 20 de julho de 1858. – – 
Marquez de Abrantes. – Visconde de Itaborahy.» 

 
EMPREGADOS DA CAPELLA IMPERIAL. 

 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 

presidente, o nobre ministro da justiça pediu, em uma das 
sessões passadas, o adiamento de um projecto por tres 
dias, para offerecer ao senado algumas informações. Eu 
desejava saber si acaso essas informações já vieram á 
casa, porque, si ainda não vieram, eu pediria a V. Ex. que 
houvesse de convidar o nobre ministro para dal-as, afim de 
que o projecto possa ter o andamento do nosso regimento. 

O projecto a que me refiro é o do augmento dos 
ordenados dos monsenhores e conegos da capella 
imperial: estava, creio eu, na segunda discussão, e S. Ex. 
o Sr. ministro da justiça pediu o adiamento por tres dias 
para prestar essas informações. Os tres dias já se 
passaram, porque ha mais de quinze.... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os tres dias já se 
passaram; mas 15 não ha; V. Ex. está enganado. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Os tres 
dias já se passaram, talvez o duplo, e por isso, repito, 
pederia a V. Ex. que convidasse o nobre ministro para dar 
as informações e poder assim o projecto ter o devido 
andamento, porque então eu pedirei a V. Ex. tambem a 
bondade de dal-o para a ordem do dia.  

Si se tivesse approvado aquelle meu principio de se 
estabelecer uma resolução para, segundo ella, serem 
augmentados os ordenados de todos os empregados 
publicos, não necessitariam os empregados de padrinhos 

de V. Ex., nem do ministerio; si as tivesse, podia contar V. 
Ex. que não me deshonraria de ser padrinho. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas eu creio 
que V. Ex. está sendo; eu, como ministro, não posso ser. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Além 
deste objecto, Sr. presidente, eu quero prevenir ao senado 
que os nossos debates são publicados muito 
irregularmente: até as actas creio que se não publicam 
todos os dias, e daqui provém o inconveniente de 
recorrermos a outros jornaes, ou de ficarmos privados de 
saber a ordem do dia, que, como V. Ex. sabe, muitas 
vezes não é ouvida, porque é dada quando V. Ex. levanta 
a sessão do senado, e nessa occasião, nem sempre reina 
o maior silencio. 

Si V. Ex. podesse fazer alguma reforma na 
publicação de nossos trabalhos, isso seria muito 
conveniente. Si não houver esta reforma, eu tenho a 
propôr para o anno um meio de reformar esse serviço, e 
ha de ser o seguinte. Cada um senador concorrerá com 
50$ mensaes, nomeará o jornal onde quizer que os 
discursos sejam publicados, estabelecerá a policia deste 
serviço conforme entender, e por esta fórma teremos a 
melhor publicação possivel com o desvio de 50$ de nossas 
algibeiras. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E os que não 
fallam? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Aquelles nobres senadores que não fallarem pagarão por 
terem o prazer de ouvir os seus collegas; e aquelles que 
se não acharem presentes na sessão, por esses pagará o 
thesouro, porque elles têm sem duvida alguma interesse, 
pois que recebem os jornaes officiaes quando 
comparecem, e o thesouro tambem não póde de fórma 
alguma exhibir-se deste sacrificio, porque quem tem mais 
interesse com os debates são os Srs. ministros da corôa, 
porque nós todos fallamos para elles, por causa delles e 
nunca contra elles. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – 
Tenho aqui as representações que me comprometti a 
apresentar, e que tem relação com a pretenção de 
algumas cathedraes que pediram á assembléa legislativa 
augmento de vencimentos. Estas representações vêm 
competentemente informadas pelos respectivos 
diocesanos; amanhan apresentarei não só estes 



nas camaras e fóra dellas; todos elles teriam a sua 
proporção, e assim seria melhorada a sua sorte, e não 
aconteceria o caso extraordinario de terem os empregados 
da caixa da amortização pedido augmento de ordenado, 
augmento que podia ser feito com os ordenados dos 
empregados que foram diminuidos naquela repartição, e 
por fim de contas não passar no senado, sendo aquelles 
empregados os unicos, ou um dos poucos que ainda não 
tiveram melhoramento desde a sua instituição. 

Eu tenho já fallado nisto duas ou tres vezes, e não 
deixarei de fallar emquanto se não fizer justiça aquelles 
empregados, com os quaes não tenho a menor ligação; e 
aproveito a presença do nobre ministro da fazenda para 
pedir a S. Ex. que seja o padrinho dos empregados da 
caixa da amortização; elles offerecem diminuição de 
empregados; com o ordenado dos empregados diminuidos 
faça a reforma. 

O Sr. Ministro da Fazenda dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu não 

presto para padrinho, porque não tenho as graças 

esclarecimentos, como outros que deixei de trazer, para 
que V. Ex. se digne tomal-os em consideração, e dar-lhe o 
destino que julgar conveniente. 

Observarei que não foi o ministro da justiça quem 
requereu o adiamento deste negocio. O Sr. senador pela 
provincia de Goyaz pediu o parecer do governo a respeito 
da materia, e eu então disse que havia informações que 
podiam esclarecer o voto do senado. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): – Sr. presidente, sei o que V. Ex. fará das 
informações offerecidas pelo nobre ministro da justiça; mas 
creio que V. Ex. me dá licença para observar que devem 
ser unidas ao projecto para entrarem em discussão, quer 
estas, quer outras informações que o nobre ministro possa 
ou queira mandar, isto sem embaraço da discussão; por 
isso eu pedirei ao senado urgencia para este negocio 
entrar em discussão amanhan, salvo si V. Ex. me promette 
que amanhan o dará para ordem do dia. Isto está quasi 
acabado; a egreja deve ser muito attendida pelo senado, e 
este negocio já está na casa ha mais de mez e meio. 

O SR. PRESIDENTE: – Logo que venham á mesa 
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as informações solicitadas, tomarei em consideração o 
pedido do nobre visconde. 

 
ORDEM DO DIA. 

 
O EMPRESTIMO BRASILEIRO EM LONDRES. – O 

PEDIDO DE DEMISSÃO DO VICE-PRESIDENTE DO 
BANCO DO BRASIL. 

 
Entra em discussão o requerimento do Sr. Silveira da 

Motta pedindo ao governo copia do contracto celebrado em 
Londres, e das respectivas instrucções para o emprestimo á 
companhia da estrada de ferro de D. Pedro II. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. visconde 
de Jequitinhonha. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O Sr. 
senador por Minas pediu-a antes de mim. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Dias de Carvalho pediu 
a palavra sobre o outro requerimento apresentado como 
additamento; mas, como creio que só a quer para uma 
explicação, tem a palavra. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, sinto 
sempre difficuldade quando tenho de pronunciar um voto 
contrario a qualquer proposição do nobre senador pela 
Bahia, cuja superior illustração e longa practica parlamentar 
eu sou o primeiro a reconhecer e respeitar. 

Hontem V. Ex. foi testimunha de que, apresentando-
se por parte da opposição um requerimento pedindo ao 
governo informações sobre materia que é da competencia 
do corpo legislativo examinar, nenhum de nós pediu a 
palavra, porque estavamos todos dispostos a votar pelo 
requerimento sem a menor contestação. 

O nobre senador porém julgou conveniente exigir 
tambem informações acerca de um facto occorrido ha 
poucos dias, e nesse sentido offereceu um additamento; e, 
estando eu na casa, entendi que não devia deixar passar 
sem algumas observações o que disse o nobre senador; e, 
como não posso dar o meu voto ao additamento offerecido, 
porque me parece que a questão de que nelle se tracta não 
é da competencia do poder legislativo, cumpre-me dar as 
razões por que assim penso. 

Não contesto a nenhum dos nobres senadores o 
direito de censurar o governo pelos actos que elle practicar; 
estou prompto a annuir á opinião dos que entendem que 
podem censurar a nomeação, demissão, ou conservação de 
empregados publicos; mas não posso convir em que o 
senado tenha o direito de exigir as razões por que o governo 

Estou considerando o principio, si o senado deve 
exigir informações do governo para saber a razão por que 
elle nomeou, demittiu ou conservou um funccionario 
qualquer; este principio é que eu entendo que não é 
conveniente sustentar-se no recinto do senado, porque 
offende a divisão e harmonia dos poderes. Si porém o nobre 
senador entende que deve examinar os fundamentos por 
que o governo tomou esta deliberação, e sujeital-a á critica 
do senado, póde usar do seu direito, avista das peças que 
foram publicadas; mas não exigir que o governo dê os 
motivos por que assim procedeu; nesta parte discordo de 
sua opinião; porque, si não compete ao corpo legislativo 
examinar as razões por que o governo demitte ou conserva 
um empregado de sua nomeação, tambem não lhe compete 
pedir declarações dos motivos por que nesses actos elle 
procede desta ou daquella maneira. Hontem pareceu-me 
terem excitado algum reparo da parte do nobre senador pela 
Bahia estas expressões que se lêem no officio (lê) ...por 
motivo de divergencia com a directoria do mesmo banco em 
deliberação em que o voto de V. Ex. é justificado.» 

O nobre senador, si é exacto o que dizem os jornaes, 
deduziu destas palavras uma proposição que não se contém 
no enunciado. O que disse o governo em resposta ao pedido 
de demissão? Que não entendia conveniente concedel-a, 
porque o motivo da divergencia que se deu entre esse 
funccionario e a directoria do banco estava a seus olhos 
justificado. Para se poder ajuizar a respeito do objecto de 
que se tracta, não posso eximir-me de expôr o facto tal qual 
passou-se ao conhecimento do senado. Não fui eu que 
provoquei a discussão que nos occupa e que me é pessoal; 
e ainda menos se póde attribuir-me o querer demorar 
trabalhos importantes dando esta resposta, porque entendo 
que a minha posição me obriga, nesta exposição, a mostrar 
que o governo não collocou a questão no terreno em que o 
nobre senador a suppoz collocada. 

Os estatutos que regem o banco do Brasil impoem 
ao presidente daquelle estabelecimento o dever de 
apresentar á assembléa geral dos accionistas o relatorio das 
operações do banco; accrescenta as palavras – em nome da 
directoria. Destas palavras deduziu a directoria do banco o 
direito de offerecer emendas, quando o presidente do banco 
lhe apresenta o relatorio que tem de ser lido perante a 
assembléa geral dos accionistas, offerecendo as 
considerações que entende conveniente que sejam 
inseridas no mesmo relatorio; é este um direito de que ella 
tem usado, segundo sou informado, e a que os diversos 
presidentes têm annuido. Achava-me pois eu ligado á letra 



procede desta ou daquella maneira, conservando ou 
demittindo os funccionarios de sua nomeação. Parece-me, 
talvez esteja em engano, que seria levar além das 
conveniencias esse direito de exame que compete aos 
membros do corpo legislativo. 

Na questão sujeita tem o governo o direito 
incontestavel de nomear o presidente do banco; logo 
compete-lhe tambem o direito de conserval-o ou de demittil-
o, quando entender que assim é conveniente. Si porventura 
a nomeação não fôr acertada, ou inconveniente a demissão, 
eu sou o primeiro a reconhecer em qualquer dos nobres 
senadores o direito de censurar esses actos do governo; 
mas, na hypothese de que se tracta, convirá que o senado 
exija do governo os documentos em que elle se firmou para 
responder a um funccionario de sua nomeação que não 
acceitava a demissão por elle pedida? 

O Sr. Visconde de Jequitinhonha dá um aparte. 

dos estatutos e á sua intelligencia, já firmado em 
precedentes a que não recusei acceder, isto é, a reconhecer 
que a directoria tem direito de exigir que no relatorio se 
insiram as observações que lhe parecerem convenientes; e 
que se proponham nelle as medidas que lhe parecerem 
uteis ao estabelecimento. 

Ao presidente do banco, porém, como aquelle sob 
cuja assignatura tem de apparecer o relatorio, compete (nem 
lhe póde ser negado) o direito de pesar si as observações 
da directoria devem ou não fazer parte do mesmo relatorio, 
e o modo por que as deve enunciar. 

Si o presidente se conforma com a directoria, não ha 
difficuldade alguma. Si porém discorda da opinião della, ahi 
começa a difficuldade; talvez fôsse esta a primeira occasião 
em que se désse um conflicto similhante. 
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Tractava-se no relatorio de expôr á consideração da 
assembléa geral dos accionistas todos os factos occorridos 
sobre as providencias tomadas a respeito dos saques que 
se fizeram sobre a praça de Londres. 

Fiz a exposição com a clareza que me pareceu 
necessaria; a directoria, porém, entendeu que, na parte 
final, quando se tractava do ultimo officio dirigido ao 
governo, em que se declarava que, não annuindo á 
proposta para fazer os saques sobre Londres com as 
garantias que lhe tinham sido anteriormente prestadas, ella 
se offerecia como intermediaria para os saques por conta 
do governo, se devia accrescentar que este officio não 
tinha tido resposta. 

Concordei com a directoria em que se fizesse 
menção de que com esse officio se tinha acabado a 
questão; e redigi o periodo da seguinte maneira (talvez que 
uma ou outra palavra me escape agora, porque do borrão 
que apresentei não deixei cópia): «Com esse officio ou 
com esse offerecimento ficou terminada a correspondencia 
havida entre o banco e o governo sobre este assumpto.» 

Persuadi-me de que nestas palavras estava 
implicitamente comprehendida a idéa de que, além do 
ultimo officio que a directoria do banco dirigira ao governo, 
nenhuma outra relação official tinha havido da parte do 
governo nem da parte do banco acerca dos saques. Creio 
que assim enunciava o pensamento de uma maneira clara, 
ao menos para as pessoas que quizerem examinar a 
questão despidas de toda e qualquer prevenção. 

Mas a directoria do banco ainda observou que esse 
meu enunciado não tinha sufficiente clareza para a mór 
parte das pessoas que lessem o relatorio; e, desejando 
tornar mais explicito o seu pensamento, exigiu que se 
accrescentassem as palavras: «não se tendo dignado o 
governo de responder si acceitava ou não o offerecimento 
do banco.» 

Parecendo-me ver nestas palavras alguma cousa 
mais do que a simples narração do facto, observei aos 
meus illustres collegas que não acceitava essa emenda; 
que estava persuadido de que tinha enunciado 
sufficientemente o pensamento da directoria; pensamento 
a que eu tambem annuia, porque nunca foi minha intenção 
occultar os factos, nem negar a verdade do que se tinha 
passado; mas que a maneira de exprimir essa idéa não 
podia ser negada áquelle sob cuja responsabilidade 

esse negocio, e disse ao Sr. ministro: «acho-me nesta 
difficuldade, entendo que não devo ir além daquillo que 
assegurei á directoria que faria, e ella insista por um voto 
unanime que sua emenda seja inserida no relatorio; julgo 
portanto do meu dever pedir exoneração do logar, porque 
não subscrevo e essa idéa»; desde que o governo 
respondeu que não acceitava minha demissão, e que eu 
tinha razão... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' natural que 
achasse razão em V. Ex. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – ...entendo que 
nessa parte o governo não fez mais do que declarar que 
minha opinião era sustentavel, que concordava comigo em 
que as expressões que tinham sido objecto de questão 
eram sufficientes para explicar o occorrido. 

Não houve, pois, nenhuma lucta; tanto eu como a 
directoria queriamos que se declara-se no relatorio que 
aquelle officio tinha sido o ultimo; houve apenas uma 
simples questão de redacção, a que não annui pelas 
razões que já expuz. 

Quando eu digo que, depois da carta que uma 
pessoa escreveu á outra ficou terminada a 
correspondencia entre ambas, creio que não se me póde 
perguntar: – Qual foi a resposta da 2ª carta? Logo que eu 
disse que, depois daquelle officio da directoria do banco 
ficou terminada a correspondencia entre elle e o governo, 
não está claro que a esse officio não houve resposta do 
governo? Como podia terminar a correspondencia, si 
tivesse havido outro officio do governo? Logo, as 
expressões enunciadas por mim no relatorio eram 
sufficientes para explicar a questão, e foi como o governo 
entendeu. 

Não julgo necessario dizer mais cousa alguma para 
formar o juizo daquelles que me têm ouvido. Asseguro ao 
nobre senador que não houve questão pessoal; houve 
uma questão de intelligencia: eu entendi da maneira por 
que acabo de expôr, e a directoria da maneira contraria. 
Conservo as melhores relações com todos os directores; 
devo-lhes o obsequio de declararem que sentiam que eu 
houvesse pedido minha demissão. Mas não a pedi por 
mera ceremonia, e sim convencido de que o governo m'a 
daria. O governo, porém, entendeu que eu tinha procedido 
em regra; ao menos aos seus olhos estou justificado. 

Poder-se-hia talvez ir um pouco além; mas entendi 



immediata tinha de apparecer o relatorio. 
Entretanto a directoria insistiu em seu proposito, 

approvou a emenda unanimemente; e então declarei 
desde logo que ia pedir minha demissão, porque não 
apresentava o relatorio com aquelle trecho. 

Eis o que se passou, Sr. presidente. Póde esta 
questão ser encarada de diversos modos: póde-se 
accusar-me de não ter tido bastante razão para não votar 
com a directoria; póde-se justificar o procedimento da 
directoria; não pretendo justificar-me, e muito menos 
condemnar o procedimento da directoria; o que pretendo, 
com estas observações que tenho feito, é mostrar que a 
questão não foi collocada no terreno em que fóra desta 
casa se tem pretendido estabelecêl-a. 

Não houve uma lucta a respeito de publicar-se ou 
occultar-se um facto; não, senhores, a questão versou 
unicamente sobre a maneira de exprimir o occorrido á 
assembléa geral dos accionistas. 

Ora, desde que levei ao conhecimento do governo 

que devia proceder como procedi: não me arrependo do 
que fiz; sujeito-me ao juizo do senado nesta questão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA (pela ordem): – Eu 
acho que o meu requerimento deve ser separado deste 
requerimento do Sr. visconde de Jequitinhonha. O meu 
requerimento versa sobre pedido de informações a 
respeito do emprestimo feito em Londres, e a respeito das 
instrucções dadas por S. Ex. o Sr. ministro da fazenda 
para se fazer esse emprestimo; e o requerimento do nobre 
senador pela Bahia versa sobre a questão que deu logar a 
que o nobre presidente do banco pedisse sua demissão. 

Em primeiro logar, entendo que não devemos adiar 
o meu pedido de informações sobre materia tão importante 
por todo o tempo que durar esta questão relativa a 
demissão do nobre presidente do banco. Quando ouço 
fallar em bancos, já me parece que a discussão ha de 
durar muito; e eu não quero sacrificar a brevidade das 
informações a respeito do emprestimo ás alternativas da 
discussão do requerimento 
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do nobre senador pela Bahia a respeito do banco. Está me 
parecendo que esta questão ha de ter uma grande 
discussão nesta casa... 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não fui eu que a 
provoquei. 

O SR. D. MANUEL: – Venha mais isso para honra e 
gloria do senado... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu, Sr. presidente, 
ligo grande importancia ao facto de obter informações do 
nobre ministro da fazenda acerca do emprestimo feito em 
Londres: brevemente teremos de discutir o orçamento, e 
nessa occasião é preciso que o senado esteja habilitado 
com todos os esclarecimentos. 

Além disso, não é só porque eu julgo que não se 
deve sacrificar a brevidade destas informações a este novo 
requerimento que está em discussão; é tambem porque 
me parece, Sr. presidente, que até certo ponto (perdoe-me 
o meu honrado collega) a materia do requerimento do 
nobre senador é estranha á materia do meu requerimento. 

O meu requerimento reduz-se a um pedido de 
cópias de actos officiaes, cópias do contracto e instruções 
para o emprestimo; o nobre ministro da fazenda já facilitou 
o exito do meu pedido dizendo que não tem duvida alguma 
em dar as informações, e que falta sómente traduzir os 
documentos a que se refere o requerimento. Quer venham 
os originaes ou cópia dos originaes, traduzidos ou não, 
creio que é muito facil a satisfação do meu pedido. 
Portanto, para que demorar por mais alguns dias esta 
questão? 

Em segundo logar, quando se tracta de pedir copia 
de actos officiaes, que o governo não nega nem póde 
negar, salvo em um ou outro caso, quando os interesses 
publicos exigem que se occultem taes actos, creiu que não 
se deve enxertar um pedido de informações sobre o 
banco. 

Agora devo dizer ao senado que sempre lobrigo 
alguma affinidade entre o meu requerimento e o negocio 
do banco; porque, Sr. presidente... 

O SR. D. MANUEL: – Isso é pela ordem?... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. perdôe, 

deixe-me dizer estas cousas... 
O SR. D. MANUEL: – Estou perguntando si é pela 

ordem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' pela ordem, 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acho que tem filhos 
espurios e muito espurios. Si o nobre ministro se dignar 
explicar o que entende por filhos espurios do emprestimo, 
será forçado a reconhecer que elle os tem e muitos. Porém 
não quero fallar nisto; foi só para responder, porque tenho 
sempre em grande consideração os apartes de S. Ex. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. senador deve limitar-
se ao objecto para que pediu a palavra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou na ordem, Sr. 
presidente. Pedi a palavra para requerer a separação dos 
requerimentos que se acham em discussão; desde que se 
tracta da separação de uma materia, estou no meu direito 
mostrando que a materia é similhante ou dissimilhante; 
estes são os fundamentos com que se póde reunir ou 
separar as materias. Si alguma digressão tem havido, a 
culpa não é minha. 

O requerimento do nobre senador pela provincia da 
Bahia tem affinidade, e não muito remota... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isso é 
verdade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...com a idéa do 
emprestimo, por causa da afiliação que tem esta idéa. 

A idéa do emprestimo feito para a estrada de ferro 
do Pedro II ligou-se com a idéa de se pôr os fundos do 
mesmo emprestimo á disposição de uma casa bancaria 
desta praça, para que ella pagasse com esses fundos as 
letras cujos saques o governo garantiu aqui. 

Esse emprestimo em Londres foi a mina explorada 
para essas operações de saques e cambio artificial do Sr. 
ministro da fazenda. Sem a perspectiva desse 1,400,000 
libras que estavam em Londres ainda por se realizarem, o 
governo não se teria animado a dar sua firma como 
garantia a uma casa bancaria desta praça que não tinha 
fundos, como demonstra o seu balanço publicado este 
mez, para essa casa bancaria, á sombra e á custa da 
perspectiva de um emprestimo, fazer saques e retirar da 
praça do Rio de Janeiro no espaço de quatro mezes a 
enorme quantia de sete mil contos, que o governo não quiz 
guardar em seus cofres e entregou á mercê da pessoa 
garantida contra todas as practicas commerciaes; porque, 
sempre que uma firma garante uma outra para um saque, 
a firma garantidora é que recebe os fundos, e o nobre 
ministro fez o contrario, garantiu e entregou os fundos á 
disposição do garantido. Eis ahi como a questão do 



tenha paciencia... 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' uma bôa 

ordem! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...V. Ex. tambem 

costuma fallar pela ordem... 
O SR. D. MANUEL: – Pouquissimas vezes. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porque se 

incommoda com o que estou dizendo? Até nem posso 
fallar muito hoje, estou doente. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que seria si 
não estivesse doente? 

O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, Sr. 

presidente, eu sempre diviso alguma affinidade entre os 
dois requerimentos, porque este negocio do emprestimo 
tem uma afiliação extensa... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E filhos espurios 
não tem? 

emprestimo tem affinidade proxima com a questão do 
banco. 

Quando se tractou de fazer esses saques do nobre 
ministro da fazenda, o banco do Brasil foi consultado, é 
verdade, mas de que modo? S. Ex. não lhe propoz as 
mesmas condições que depois offereceu a outra casa 
bancaria; foi por isso que o banco do Brasil não acceitou a 
proposta. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Peço a palavra 
para discutir esta questão... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estimo muito que o 
nobre ministro pedisse a palavra para discutir esta 
questão... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Pela decima 
vez! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso que digo o 
nobre ministro não póde contestar, porque está escripto. 
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O SR. DIAS DE CARVALHO: – Onde? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – No officio do nobre 

ministro ao banco. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre ministro, 

quando convidou ao banco do Brasil para fazer os saques, 
propoz condições muito mais onerosas do que as que 
foram offerecidas ao banco Mauá. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – E' outra questão. 
O SR SILVEIRA DA MOTTA: – Pois esta é que é a 

minha proposição; e, quando a proferi, foi que o nobre 
ministro pediu a palavra. 

O banco do Brasil respondeu que não podia fazer 
os saques, porque S. Ex. exigia que elle remettesse 
metaes; e, fossem quaes fossem as razões, o nobre 
ministro não respondeu ao officio em que a directoria do 
banco dizia isso. O banco deu a S. Ex. muito 
opportunamente as razões por que não podia fazer os 
saques remettendo ouro; essa era portanto a occasião em 
que o nobre ministro devia propôr alguma modificação, por 
exemplo, as mesmas condições que foram acceitas pelo 
banco Mauá; mas S. Ex. nem se dignou responder ao 
officio do banco. Eis-aqui a afiliação ou affinidade que 
achei entre a questão do emprestimo e a questão sobre 
que versa o requerimento do nobre senador pela provincia 
da Bahia. 

Sim, ha affinidade, mesmo porque 
desgraçadamente com esse emprestimo de Londres ha 
muita cousa que tem affinidade; são taes as ramificações 
que se derivam da idéa do emprestimo que não podemos 
deixar de achar affinidade com outros negocios e 
principalmente com os negocios bancarios. 

Digo, porém, Sr. presidente, que as materias dos 
dois requerimentos, comquanto affins, são de natureza 
diversa. O nobre senador pela Bahia pede informações a 
respeito do procedimento que o governo teve para com o 
Sr. vice-presidente do banco do Brasil quando pediu sua 
exoneração e não lhe foi concedida. Estou que o nobre 
senador pela Bahia está inteiramente em seu direito 
pedindo ao governo essas informações, principalmente 
porque o Sr. ministro da fazenda no officio que dirigiu ao 
nosso illustre collega o Sr. vice-presidente do banco não 
se contentou de dizer-lhe: «Não concedo a demissão»; 
disse mais: «Não concedo a demissão porque V. Ex. teve 

tinha prophetisado que o emprestimo havia de ser feito 
com condições mais desfavoraveis do que... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' o melhor que 
se tem feito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...si acaso o nobre 
ministro não tivesse empenhado a garantia do governo 
naquelles saques imprudentes; eu que tinha dito estas 
palavras, e me parece que S. Ex. deu a noticia muito 
depressa, como para dar um desmentido ás minhas 
convicções: «Vós, que dizieis que o emprestimo havia de 
ser feito com condições desvantajosas, sabei que foi feito 
com condições as mais vantajosas possiveis»; avista das 
palavras do nobre ministro fiquei mais socegado; e disse 
comigo: «Emfim, tal seria o milagre...» Mas não foi milagre, 
Sr. presidente, que nestas materias de dinheiro não se 
fazem milagres na praça de Londres; fazem se cousas 
muitos practicas; e portanto, dadas as circumstancias em 
que S. Ex. collocou o governo do Brasil naquella praça, o 
emprestimo necessariamente devia ser feito, como foi, 
com condições desvantajosas; e é preciso que o paiz se 
convença desta verdade. Não culpo o nobre ministro da 
fazenda... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Tambem não 
lhe peço desculpas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sei que V. Ex. não 
precisa de minhas desculpas... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De certo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...é um homem 

popular; mas eu não culpo o nobre ministro, attribuo tudo 
isso á sua infelicidade... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ah! é verdade. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque em 

negocios de emprestimo é forçoso reconhecer que a 
felicidade ou infelicidade do individuo concorre muito para 
as suas vantagens ou desvantagens. 

A's vezes um bom tomador de dinheiro, porém 
menos feliz, sujeita-se a peiores condições, ao passo que 
outro que não offerece tanta garantia vai ao mercado e 
levanta dinheiro por um juro menor. 

O nobre ministro já foi infeliz com os saques, 
porque até hoje o tal cambio de 25 1/2 conserva-se, 
apezar dos esforços que S. Ex. empregou para fazer um 
cambio artificial; apenas saccaram-se pelo ultimo paquete 
algumas librinhas esterlinas a 26. 



razão na questão a favor da qual a maioria do banco votou 
unanimemente.» Que quer isto dizer, senhores? Quer dizer 
o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE: – Mas isto é discutir a materia 
e não fallar pela ordem, que foi só o fim para que pediu a 
palavra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não quero 
contrariar a V. Ex.; já tenho demonstrado as razões de 
similhança e dissimilhança entre os dois requerimentos; 
portanto requeiro a separação do meu requerimento; e 
requeiro esta separação, porque desejo que o Sr. ministro 
da fazenda nos mande quanto antes a cópia do contracto 
do emprestimo, e das instrucções que S. Ex. deu para 
esse fim. Acho uma preciosidade muito grande em que se 
publiquem essas cousas. 

Outro dia o senado viu que o nobre ministro da 
fazenda, na primeira occasião que teve de fazer um 
discurso sobre materia extranha, começou logo por dizer-
nos: «Olhem que o emprestimo já se fez e se fez muito 
vantajosamente.» Ora, eu que em um discurso sobre os 
saques tinha querido ser Cassandra, 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Está enganado; 
os saques do paquete passado foram a 26. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois não! apezar de 
tudo isso o nobre ministro não tem conseguido fazer 
chegar o cambio a 27; e foi sobre o que nos empenhou 
sua palavra, quando empregou os recursos do Estado em 
operações de cambio artificial. 

Tambem declaro que não attribuo a desvantagem 
do emprestimo ao nosso ministro em Londres; elle é 
innocentissimo, elle é que fez um milagre contrahindo esse 
emprestimo mediante as condições com que o obteve, 
dadas as circumstancias em que o Sr. ministro da fazenda 
poz n'aquella praça o governo do Brasil. 

O SR. D. MANUEL: – Milagres em Londres! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – S. Ex. collocou alli 

o nosso governo na posição de um devedor apertado. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isto é pela 

ordem! 
O SR. PRESIDENTE: – Torno a repetir ao Sr. 

senador 
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que se deve limitar á questão de ordem, para a qual 
unicamente lhe dei a palavra. 

O SR. D. MANUEL: – Deixe-o, Sr. presidente, 
está curando a enfermidade. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu estou 
discutindo, Sr. presidente, a differença de materia; V. 
Ex., perdoe-me, tem sido um pouco impertinente 
para comigo. 

O SR. D. MANUEL: – Está tomando um 
suador. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Desde que 
peço que o meu requerimento seja separado do 
requerimento do nobre senador pela Bahia, tenho o 
direito de entrar na contemplação de um e outro para 
mostrar a similhança e dissimilhança; entretanto, vou 
satisfazer a V. Ex., não fallarei mais nas infelicidades 
do Sr. ministro da fazenda. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Falle nas 
suas felicidades. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já que não 
foram infelicidades, foram erros. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas em summa... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Requeiro a 

separação do requerimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Separados estão elles. 

(Riso.) 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não estão, 
Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Eu já hontem declarei 
que considerava cada um dos requerimentos como 
um requerimento diverso, e isso por não ter a menor 
dependencia um do outro, visto versarem sobre 
materias diversas; e tanto assim o entendi que ia pôr 
o do honrado membro á votação, o que não pude 
fazer, por pedir então a palavra o Sr. visconde de 
Jequitinhonha. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Como V. Ex. 
deixou que o nobre senador pela provincia de Minas 
fallasse sobre o requerimento que o Sr. visconde de 
Jequitinhonha apresentou como additamento ao meu, 
entendi que ambos estavam em discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Deixei fallar o Sr. Dias 
de Carvalho, por me parecer que só queria explicar o 
facto de que se tractava. Tem a palavra o Sr. visconde 
de Jequitinhonha. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA 
(pela ordem): – E' somente para fazer uma 
pergunta a V. Ex.: O requerimento e o additamento 
estão separados? Eu não concebo como, segundo o 
regimento, hão de entrar em discussão 

tomo a ousadia de pedir a V. Ex. haja de declarar qual 
dos dois requerimentos está actualmente em 
discussão. Pelo que vejo, decididamente está em 
discussão o meu additamento, por isso que o nobre 
senador por Minas Geraes fallou sobre elle. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não admitto 
que esse entre primeiro. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Então, quando se der destino ao meu requerimento, 
terei de tomar a palavra. V. Ex. e o senado certamente 
considerarão ajustadas estas minhas observações... 

O SR. D. MANUEL: – É uma farça; felizmente 
o paiz está vendo. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Não temos 
medo que o paiz veja; até estimamos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Por fallar nisso, V. Ex. permitta que eu abra um 
parenthesis. Ha um dito muito espirituoso que veiu 
no Correio Mercantil de hontem relativamente á 
proposições destas: «O paiz nos ouve; o paiz está 
vendo, o paiz ha de vêr, etc., etc., (riso.)» Fecho o 
parenthesis e continúo. 

Assim, si V. Ex. entende em sua sabedoria que 
está em discussão o meu additamento como 
requerimento separado, então peço licença a V. Ex. 
para tomar a palavra e discutil-o; si V. Ex., porém, 
entende que estão conjunctamente, é preciso sujeitar 
á consideração do senado a proposição do nobre 
senador por Goyaz; mas eu desejava dizer duas 
palavras, porque não quererei jamais ser a causa de 
desordem no campo de Agramante, e estou com 
muito susto que o nobre senador por Goyaz queira 
por esta fórma como que pôr em acção os meus 
sentimentos de pai para filho, porque os nossos 
requerimentos devem assim ser considerados. Não 
posso convir com o nobre senador em que o 
requerimento seja separado; mas V. Ex. é que ha de 
decidir. 

O SR. PRESIDENTE: – Convem á boa ordem 
e regularidade da discussão, e mesmo da votação, 
que cada um dos requerimentos seja discutido 
separadamente para se não confundirem as diversas 
materias que contêm. E como o do Sr. Silveira da 
Motta foi o primeiro apresentado, é por ora o que 
está sómente em discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então ficam 
separados? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Qual está em discussão? 

O SR. PRESIDENTE: – Já declarei que o do 



conjunctamente; é indispensavel que V. Ex. ponha em 
discussão primeiro aquelle requerimento que V. Ex. 
entender que deve preferir ao outro, que deverá 
entrar em discussão depois de votado aquelle. 

Sendo dois os requerimentos (daqui em diante 
chamarei dois requerimentos, porque não quero 
apartar-me nunca da decisão de V. Ex., e V. Ex. 
considerou hontem, e ainda considera hoje, como 
proposições differentes tanto o requerimento como o 
additamento), sendo dois os requerimentos, eu 
tenho, segundo o regimento, direito de fallar duas 
vezes sobre cada um delles; mas, si elles entrarem 
conjunctamente em discussão, o que se segue é que 
hei de fallar sómente duas vezes sobre os dois, e isto 
é privar-me do direito que tenho de fallar duas vezes 
sobre cada um delles. Eis a razão por que 

Sr. Silveira da Motta. 
Encerrada a discussão, procede-se á votação e 

é approvado o requerimento do Sr. Silveira da Motta. 
Entra em discussão o additamento do Sr. 

visconde de Jequitinhonha, pedindo informações 
sobre a demissão do vice-presidente do banco do 
Brasil. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da 

Fazenda): – Eu não preciso sinão accrescentar muito 
poucas palavras ao que disse o nobre senador por 
Minas Geraes, vice-presidente do banco do Brasil. Elle 
já explicou quaes foram as razões de sua divergencia 
com a directoria daquelle estabelecimento. As 
palavras do aviso que dirigi ao nobre senador 
communicando-lhe 
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que não fôra acceito o seu pedido de demissão, e 
dizendo que o governo approvava o seu 
procedimento, tendo por justificado o voto que dera 
na questão suscitada, querem dizer que o governo 
entende principalmente que o vice-presidente, assim 
como o presidente do banco, não está obrigado a 
acceitar qualquer redacção que se lhe queira impôr, 
para por meio della se fazer publicas as deliberações 
da directoria; desde que a directoria delibera que se 
deve tornar publico um facto, entendo que a redacção 
da noticia delle compete ao presidente do banco, 
porque é este quem assigna o relatorio. 

Não posso convir de fórma alguma em que se 
entenda que o presidente do banco foi ahi collocado 
para ser simples secretario da directoria, e obrigado a 
acceitar qualquer redacção que se lhe queira impôr, 
mesmo quando esta seja inconveniente, quando traga 
responsabilidade a elle presidente, ou possa induzir a 
censura ao governo que o nomeou e de quem é 
agente. 

Agora direi duas palavras sobre a outra parte 
da questão. 

Está patente que não houve resposta ao ultimo 
officio da directoria do banco; mas, era ella 
necessaria? Ha obrigação da parte do governo de dar 
resposta a todos os officios que lhe sejam dirigidos? 

Eu vou ler o officio da directoria para mostrar 
que a resposta não era necessaria, que a 
correspondencia tinha-se findado exactamente com 
esse officio. 

O governo tinha proposto ao banco continuar 
na operação dos saques, e o banco respondeu 
marcando as condições com que o faria. O governo 
retorquiu, que essas condições não serviam, e 
designou aquellas com que desejava que a operação 
fôsse feita. A resposta do banco foi então o seguinte: 

«Illm. Exm. Sr. – Levei ao conhecimento da 
directoria o officio de V. Ex. datado de hoje, em que 
V. Ex. declara que, não parecendo ao governo 
imperial sufficiente a resolução tomada pela mesma 
directoria, a respeito dos saques pelo proximo vapor, 
o mesmo governo havia resolvido que o thesouro 
tomasse as medidas que se julgam urgentes para 
levantar o cambio, mas que, si o banco quizesse 
sacar até 25 1/2 no proximo vapor, e até 26 no 
seguinte, pelas sommas de lib. 400,000 e lib. 
200,000, o governo lhe assegura a garantia pedida, e 
tomará este procedimento como um serviço feito ás 
finanças do Imperio.» 

«E a mesma directoria, considerando que a 

e não propôz outras com que estivesse disposta a 
tomar a si a operação; a sua resposta definitiva era 
que não podia fazer os saques... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com as 
condições que V. Ex. lhe offereceu. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não 
propôz outras. 

SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Responde-se 
pelo mesmo caso em que se faz a pergunta. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu 
entendo que quando se faz uma proposta destas, 
qualquer estabelecimento que quizesse concorrer á 
transacção daria resposta, dizendo: «Eu não posso 
fazer com as condições que o governo propõe, mas 
sim com estas, ou aquell'outras.» Porém o banco não 
disse isto; respondeu que não podia fazer os saques 
com as condições propostas, e assim terminou a 
correspondencia sobre este assumpto; 
accrescentando no final do seu officio as palavras: 
«Mas, si o governo entender que a intervenção do 
banco, etc., etc.,» que ha pouco li, das quaes se vê 
que a unica proposta que fazia, era a de simples 

intermediario remettendo o governo os fundos: ora, 
o governo que não precisava de simples 
intermediario, que o que queria era quem propozesse 
alguma cousa sobre os meios de se encarregar dos 
saques, ficou entendendo que com o banco do Brasil 
nada mais havia a tractar. Que resposta era pois 
preciso dar neste caso? Eu não vejo nenhuma, salvo si 
a cada officio é preciso dar uma resposta, tornando 
assim interminavel uma correspondencia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O banco 
disse: «Deixo ao governo os onus e as vantagens da 
operação»; e V. Ex. não quiz as vantagens. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu torno 
a lêr (lê de novo o aviso de 12 de março). 

Essa outra parte, de que o governo só tomou 
os onus e não as vantagens, está hoje fóra de 
questão, porque já se viu que o thesouro nada perde. 
E de mais está me esperando larga discussão sobre 
este ponto na camara dos deputados, e melhor é não 
prevenil-a. Está me parecendo que os nobres 
senadores estão incommodados com as 
interpellações que um seu amigo fez naquella 
camara. Está me parecendo que, suppondo vicio 
nessas interpellações, estão receiando alguma nova 
derrota, e querendo como que chamar a discussão 
para o senado. 

Senhores, todos os pontos dessas 
interpellações hão de ser discutidos na camara dos 



garantia dada pelo governo nos termos da que 
concedeu para os saques feitos pelo banco em 
dezembro e janeiro o não exime da necessidade de 
remetter, quando muito, no prefixo prazo de dois 
mezes a respectiva importancia, não póde a mesma 
directoria tomar a responsabilidade de sacar pelo 

presente vapor, como ella desejaria.» 
«Mas, si o governo imperial entender que a 

intervenção do banco na referida operação póde ser 
util, o banco do Brasil não tem a menor duvida em 
prestal-a, tomando o mesmo governo sobre si as 
vantagens ou onus desta operação e a 
responsabilidade das remessas para pagamento dos 
saques, e neste sentido aguarda as ordens do 
governo para executal-as.» 

«Deus guarde a V. Ex. Casa do banco do Brasil, 
em 11 de março de 1858. – José Pedro Dias de 

Carvalho.» 

A directoria pois respondeu definitivamente 

que não podia sacar segundo as condições do 
governo, 

deputados na sessão de sexta-feira; que cabimento 
tinha agora chamar o senado a si este negocio? Será 
ciume de que esse seu amigo lhes queira dar uma 
lição, com a qual póde obter mais vantagens... 

UMA VOZ: – Impingiu uma interpellação de 13 
artigos! 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Será 
ciume que os veteranos têm, porque vão receber uma 
lição de um moço que entrou na nossa politica ha 
pouco tempo? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
E' verdade, V. Ex. é muito fertil!... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na politica 
militante eu creio que elle é até mais antigo do que o 
nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu sou 
muito mais antigo que elle, e até do que o nobre 
senador. 
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Quando o nobre senador descançava não sei por 
onde, eu já soffria pela politica militante do nosso 
paiz, pela independencia do Imperio, por ella soffri 
prisão e expatriação que me faz honra, e de que 
sempre me hei de recordar; porque desde a minha 
juventude tenho-me empenhado em prestar serviços 
ao meu paiz. 

O SR. D. MANUEL: – Tem feito uma figura 
muito brilhante, que causa inveja a muita gente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! 
O SR. D. MANUEL: – Tomára o Sr. fazel-a tão 

bonita! 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si o 

procedimento dos nobres senadores não é, como 
acabei de dizer, filho do ciume, tambem eu não posso 
dizer que seja vontade de procrastinar a decisão, 
vontade de tomar tempo, porque os nobres 
senadores não tomam nem querem tomar tempo; 
todas essas vezes em que fallam pela ordem, duas, 
tres, quatro e cinco vezes por dia, é porque julgam 
que ha nisso conveniencia publica; todos esses 
discursos e requerimentos, repito, não são para 
tomar tempo; de todos elles resulta bem ao paiz, 
estou convencido disso... 

O SR. D. MANUEL: – Pobre paiz! 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Na 

discussão desses 13 artigos na camara dos 
deputados, hei de mostrar até á evidencia que não ha 
a menor razão nas censuras da opposição. 

(O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.) 

Eu sinto que o nobre senador se incommode 
tanto. 

Hei de mostrar até que isso a que chamam 
minha infelicidade está redundando em grande 
beneficio para o paiz; não se incommode pois o 
nobre senador; V. Ex. é incredulo e sceptico, estou 
disso persuadido; quando vê o bem não acredita; 
para o mal creio que V. Ex.... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acabe a 
phrase... 

O SR. D. MANUEL: – Acredita, e por isso é 
que está incommodado. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. senadores 
estão em uma conversa; isto não é discussão. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu 
propunha-me a mostrar que, si o ultimo officio do 
banco não tinha sido respondido, foi porque a 
directoria do mesmo banco deu por concluida a 
negociação nesse ponto; e porconsequencia não sei a 
que vem agora fazer-se questão desse facto. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. 
pediu a separação ainda agora. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Sr. presidente, V. Ex. sabe que desde hontem tenho 
pugnado para que o meu additamento seja 
considerado como tal, e não como requerimento; 
portanto é uma pequena injustiça que me faz o nobre 
ministro da fazenda. Isto posto, tenho de responder a 
algumas das proposições do nobre senador por Minas 
Geraes, que impugnou o additamento e declarou que 
não votava por elle. 

Principiou o nobre senador por pretender 
demonstrar que o requerimento ia além do direito 
que tinha o senado e cada um de seus membros de 
investigar o estado do banco; reconheceu algum 
direito, mas disse que aquelle de que tracta o 
requerimento era decididamente uma exageração do 
direito que tinha o senado de investigar o estado do 
banco. 

Senhores, eu sempre sustentei nesta casa que, 
nas circumstancias em que foi constituido e 
organisado o banco, o senado tinha o direito de 
examinar o seu estado sempre que entendesse dever 
fazel-o. 

Note o senado que o banco do Brasil foi 
organisado de modo que sua emissão é recebida nas 
estações publicas; e então é indispensavel que o 
corpo legislativo e o poder executivo tenham o direito 
de exame acerca do estado daquelle estabelecimento.

Direi mais ao nobre senador que o direito de 
exame de que se tracta não tem limites. Nenhum 
jurisconsulto ainda estabeleceu as raias além das 
quaes não é licito ao poder legislativo ir, não; até hoje 
tem-se considerado sem limites esse direito; e seria 
mesmo impossivel ou de uma difficuldade 
extraordinaria o pretender-se estabelecer raias além 
das quaes não possa ir o direito de exame. Senhores, 
sempre que o corpo legislativo entender que é 
indispensavel examinar o estado do banco, tem esse 
direito, é uma condição da organisação daquelle 
estabelecimento. 

Confesso que concordo com o nobre senador, 
quando deseja que haja limites; e faço esta confissão, 
porque, na realidade, haverá sem elles algum prejuizo 
da parte do banco, haverá mesmo incommodo, 
haverá talvez inconveniencia, ou, para melhor 
explicar, haverá sempre inconveniencia, posto que 
não haja sempre prejuizo, posto que não haja sempre 
incommodo. Mas de se estabelecerem as raias desse 
direito, resultariam graves inconvenientes ao 



O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Sr. presidente, quando propuz o meu additamento 
como tal, e não como requerimento, meu fim foi 
diminuir as discussões, ganhar tempo. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Fallar 
quatro vezes em vez de duas é diminuir as 
discussões! 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Si o meu requerimento fôsse considerado como 
additamento, ninguem poderia fallar duas vezes 
sobre cada um; mas, sendo considerado como 
requerimento, cada membro do senado podia fallar 
duas vezes sobre cada um dos requerimentos. 
Porconsequencia, propondo meu requerimento como 
additamento, eu quiz ganhar tempo. 

estabelecimento e ao publico. 
O nobre senador deve ter em lembrança que o 

credito de um estabelecimento daquella ordem é tão 
melindroso, que qualquer pequena circumstancia 
póde alteral-o, diminuil-o mesmo; e essa 
circumstancia, sendo tomada em consideração na 
assembléa geral, estou convencido que ha de ser 
diversamente entendida, e não ha de produzir os 
effeitos que poderia produzir, sinão tivesse logar esse 
exame. 

Assim, permitta-me o honrado membro que eu 
não seja de fórma alguma de sua opinião; deixemos á 
discrição dos representantes da nação o exercicio 
deste direito; mas não venhamos no senado limital-o; 
porque dessa limitação poderia sem duvida partir 
opposição da parte daquelle estabelecimento e má 
vontade da parte dos interessados, e 
porconsequencia prejuizo para o estabelecimento e 
para o publico. 

Mas, senhores, vejamos si ainda, apezar da 
doutrina restricta do nobre senador por Minas Geraes,
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o meu requerimento está nos termos de ser 
considerado alguma cousa exagerado. 

Note V. Ex. e o senado que tractava-se de um 
empregado daquella repartição da nomeação do 
governo. Si pois o nobre senador por Minas Geraes é 
presidente daquelle estabelecimento, e nomeado pelo 
governo, a sua conservação ou demissão está 
completamente debaixo da alçada da assembléa 
geral: e a razão é que tanto podem-se seguir 
inconvenientes da nomeação, como da demissão. E' 
preciso porconsequencia que a assembléa geral 
examine as condições, tanto de um caso como de 
outro. 

E permitta o nobre senador que eu diga que o 
seu caracter publico podia achar-se envolvido nessa 
demissão e na nomeação egualmente; e eu já disse 
aqui que o senado não era guarda só da honra 
publica, mas era tambem defensor da honra 
particular dos empregados publicos. 
Porconsequencia, si nós devemos vigiar e velar sobre 
todas essas circumstancias, como podia o nobre 
senador por Minas Geraes achar que foi exagerado o 
meu requerimento? 

Isto que acabo de dizer, Sr. presidente, é uma 
these, nada tem ainda de hypothese. Mas vejamos si 
algumas destas observações que tenho feito em these 
podem ser applicadas ao caso de que se tracta. 

O nobre senador, em consequencia da 
divergencia que houve entre o modo por que elle 
redigiu a exposição que teve de fazer á assembléa 
geral, e o modo porque entendeu a directoria que 
devia ser redigida essa exposição, julgou conveniente 
dar a sua demissão. 

Antes de prosseguir, Sr. presidente, cumpre-
me tomar em consideração uma observação ha pouco 
feita pelo nobre ministro da fazenda relativamente a 
fixar a quem é que pertence a redacção da exposição 
que a directoria do banco deve fazer á assembléa 
geral. 

S. Ex. disse que a redacção não podia pertencer 
sinão ao presidente do banco, devendo este ligar-se 
o mais que fôr possivel aos factos. 

Senhores, eu achei a doutrina do nobre 
ministro pelo menos inconcebivel, ou S. Ex. expondo-
a, não o fez com clareza tal que me podesse 
convencer. 

O que é a redacção de uma exposição, sinão a 
physionomia e a discrição dos factos acontecidos 
dentro do tempo de cujas occurrencias se dá conta á 
assembléa geral? Si esta redacção não fôr tão clara, si 

podia ser induzido em erro pelo modo porque o 
nobre presidente redigiu a exposição, ou referiu 
aquelle facto. Que crime pois podia existir na maneira 
por que a directoria exigiu que a redacção fôsse feita?

Si não existiu culpa, si não existiu crime, si, em 
uma palavra, não era um vexame imposto ao nobre 
presidente do banco, por que motivo se recusou elle? 
tanto mais quando a exposição daquelle facto 
constava da acta que tinha sido feita em virtude da 
emenda proposta pela directoria, e não em virtude de 
redacção propria do nobre presidente do banco; e a 
todo o tempo, qualquer que fôsse a culpabilidade que 
podesse resultar dessa emenda, o nobre presidente 
do banco nada tinha com isso. 

Sr. presidente, quando ouvi fallar na demissão 
do nobre presidente do banco, entendi que a 
directoria queria que se fizesse menção de um facto, 
que não se tinha dado; neste caso então tinha razão o 
nobre presidente, porque era forçal-o a asseverar 
aquillo que não teve logar. Obrigado por unanimidade 
de votos da directoria do banco, o nobre presidente 
tinha toda a razão de dizer: 

«Eu não me sujeito a esta emenda;» mas cahi 
das nuvens, fui tomado extraordinariamente de 
improviso, quando ouvi hoje o nobre presidente do 
banco declarar que o facto era verdadeiro, que o 
nobre presidente estava de accordo com a directoria; 
mas que só não queria aquella redaccão, quando ella 
não tinha por fim sinão esclarecer bem o facto, 
tornal-o bem patente e bem claro, de modo que não 
fôsse induzir a erro a directoria do banco. 

Parecia-me, Sr. presidente, que o nobre 
presidente do banco empregára algumas palavras que 
não eram as mais proprias, mas que isso era objecto 
de pouca monta, e que á directoria fôra facil chegar a 
um accôrdo. Tambem suppuz que o nobre presidente 
do banco entendeu que havia offensa ao nobre 
ministro da fazenda; e então, não querendo 
estabelecer conflicto entre si e o nobre ministro, não 
querendo manifestar uma especie de opposição 
consignando esse facto que a directoria entendeu que 
devia ser exarado na exposição, se resolvêra a pedir 
sua demissão. 

Mas fui completamente sorprendido, quando vi 
que o nobre ministro da fazenda não negou o facto e 
disse que não tinha mais respondido ao ultimo officio 
da directoria do banco e procurou justificar esse seu 
procedimento. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Explicar! 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 



não fôr tão expressiva, si fôr ambigua, si fôr dubia, a 
directoria não terá o direito de dizer ao seu nobre 
presidente: 

«Senhor, esta redacção não exprime o 
pensamento que todos nós queremos que seja 
manifestado á assembléa geral?» E, si não existe esse 
direito da parte da directoria, pergunto eu; para que a 
lei quiz que ella tivesse parte nesta exposição que o 
presidente é obrigado a fazer, como disse o nobre 
senador, de accôrdo com a directoria? Portanto, 
senhores, bem que a redacção possa e deva pertencer 
ao nobre presidente do banco, todavia a directoria 
tem o direito de expôr ao seu presidente que tal 
redacção não exprime o facto da maneira por que o 
deve fazer, de modo que não offereça duvida alguma. 
E eu accrescentarei que em taes casos a redundancia 
não é defeito. 

Teve pois razão a directoria quando expôz ao 
seu presidente que o caracter das pessoas que 
formam a assembléa geral do banco, não acostumado 
a interpretar sempre com penetração objectos desta 
ordem, 

Segundo o diccionario portuguez, explicar e justificar 
é uma e a mesma cousa; portanto não acceito a 
correcção porque é impertinente; não é propria, não 
pertence ao objecto; tanto faz explicar como 
justificar. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas não 
no caso de que se tracta. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Mas, como ia dizendo, o nobre ministro da fazenda 
procurou justificar perante o senado o seu 
procedimento. E o nobre Sr. presidente do banco não 
negou o facto; si o facto é verdadeiro, si o nobre 
ministro tambem não o negou, houve certamente da 
parte do nobre presidente do banco pouco desejo de 
esclarecer a materia, expôr em termos taes que 
ficasse bem claro o que queria a directoria do banco. 

Mas deixemos isso, Sr. presidente, sobre que 
não direi mais palavra; o nobre presidente do banco 
entendeu dever dar sua demissão e o nobre ministro 
da fazenda entendeu não dever acceital-a. 
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Agora dir-me-ha V. Ex.: «Porque fallastes, 
porque motivo veiu isto ao senado?» Vou responder a 
V. Ex.: E', porque estou desconfiando que de tal 
acontecimento hão de resultar inconvenientes para a 
bôa administração daquelle estabelecimento. 

Primeiro, Sr. presidente, principiou o nobre 
ministro da fazenda accusando os directores do banco 
do Brasil; e, offendido o pundonor desses homens de 
brio, não podem elles ter para com o nobre ministro 
da fazenda toda aquella sympathia que é para desejar 
que haja entre o chefe da repartição financeira do paiz 
e o primeiro estabelecimento de credito do Imperio. 
Agora apparece esse conflicto, conflicto creado 
unicamente pelo nobre presidente do banco, porque S. 
EX. podia acceitar a redacção sem nenhum 
inconveniente. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – São modos de 
entender. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Ella não tinha por fim alterar o facto, não tinha por fim 
declarar existir um facto que não existia: mas sómente 
enunciar a verdade reconhecida pelo nobre presidente 
do banco; quero dizer: em vez de se pôr em duvida 
que o nobre ministro da fazenda não tinha respondido, 
ficava claro que não o tinha feito. 

O nobre ministro da fazenda teria muito boas 
razões para dar em justificação, desse seu 
procedimento. Foi melindre de mais, pelo menos, e 
melindre que creia um conflicto. Porque pois 
comprometterá o nobre presidente do banco o voto 
unanime da directoria? 

Eu, Sr. presidente, quando se discutia aqui a lei 
da organização do banco, lembro-me que me oppuz á 
nomeação do presidente daquelle estabelecimento 
pelo governo; e, si bem me recordo, as razões mais 
fortes que eu tinha não eram as inconveniencias que 
podiam resultar ao credito commercial do banco, mas 
essas que nascem de pequenos caprichos, dessa 
necessidade religiosa que alguns empregados publicos 
suppõem que devem ter, e debaixo da qual parece que 
estão, ou se julgam estar sempre quando se tracta 
daquelles que estão á testa das repartições a que elles 
pertencem; é este melindre exagerado que me fazia 
receiar nessa occasião os inconvenientes da nomeação 
do presidente do banco pelo governo. 

Reflicta V. Ex. e o senado no caso seguinte: 
supponha-se que o nobre presidente do banco não era 
nomeado pelo governo, e sim pela directoria; o que 
acontecia? Dava a sua demissão, nomeava-se outro, e 
estava acabada a questão, sem nenhum conflicto; em 

tendo pedido a sua demissão, que o governo não 
acceitou. 

O SR. DIAS DE CARVALHO: – O banco está 
sendo presidido por ora por aquelle a quem por lei 
compete a presidencia. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
O nobre senador não me deu uma resposta 
terminante, mas enunciou uma proposição, da qual 
devo inferir que o nobre presidente do banco assigna 
a exposição, porque o banco está actualmente 
presidido por aquelle que a lei determina. 

O SR. CANDIDO BORGES: – E' o director 
mais antigo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Ora, perdôe-me V. Ex., não ha de ter logar isso, 
porque seria uma puerilidade; V. Ex. quer me 
convencer de uma puerilidade, mas peço licença para 
dizer-lhe que não me supponha criança, e que 
menos supponha crianças aos directores do banco e 
ao nobre senador pela provincia de Minas-Geraes. 

Com a demissão do nobre senador o banco 
principiaria a ser presidido por aquelle que a lei 
marca, o mais antigo dos directores, mas o governo 
apresentou-se a negar essa demissão; e para que? 
para uma puerilidade? para que o nobre senador 
ficasse em casa e não assignasse o relatorio! Ora, 
pelo amor de Deus! Isto não tem logar, senhores. Si o 
nobre ministro da fazenda quizesse que a exposição 
não fôsse assignada pelo nobre senador pela 
provincia de Minas, demorava a decisão: a reunião da 
assembléa geral dos accionistas deve ter logar no dia 
28, e, que muito era que demorasse a decisão mais 
alguns dias? Isso teria logar sem puerilidade, sem 
gracejo, sem brinquedo infantil; mas o governo 
apresentou-se a dizer: «Não acceito a demissão.» 
Para que? foi certamente para que a exposição fôsse 
assignada por aquelle a quem compete por lei 
presidir o banco na fórma das palavras do nobre 
senador pela provincia de Minas; creio que a este 
respeito não póde haver a menor duvida; a 
assignatura da exposição pelo nobre senador é um 
facto que está incluido em a não acceitação da sua 
demissão; o mais são puerilidades. 

Portanto, Sr. presidente, assim como o nobre 
senador pela provincia de Minas póde assignar agora 
a exposição, tambem podia assignal-a antes; e isto 
era mais prudente. O nobre senador podia sustar 
essa deliberação, communicar ao ministro a duvida 
que havia e adoptar a redacção, sómente, depois que 
recebesse aquellas insinuações proprias de amigo e 



uma palavra, não havia a menor alteração; não soffria 
em cousa alguma o progresso, a regularidade da 
administração. 

Mas agora o caso é outro, porque quem nomeia 
é o governo: «Pretendeis a vossa demissão? Não vol-a 
dou, diz elle;» entretanto a directoria sustentou 
unanimemente a sua emenda, apezar de conhecer, 
como disse hoje o nobre presidente do banco, que, 
votando ella desse modo, dava elle a sua demissão; o 
que se segue dahi? 

Isso não quer dizer que eu não conte com a 
prudencia e illustração do nobre presidente do banco: 
conto, e é sómente essa illustração e prudencia que 
me faz não receiar tanto como receiaria da medida 
adoptada pelo Sr. ministro da fazenda; mas não posso 
deixar de fazer ao nobre presidente do banco uma 
pergunta, e vem a ser: Si S. Ex. assigna hoje o relatorio 
com a emenda da directoria, 

de chefe; era melhor isso do que estabelecer esse 
conflicto, que em todo o caso não ha de ser favoravel 
de maneira alguma á regularidade dos trabalhos do 
banco; e V. Ex. o ha de ter já sentido pelo que diz 
respeito áquella imprudencia practicada pelo nobre 
ministro da fazenda, quando se referiu á facilidade 
com que os directores do banco tiravam fundos do 
mesmo banco; desta offensa S. Ex. ha de ter já 
sentido os effeitos. Sr. presidente, depois de ter 
explicado o meu procedimento, relativamente ás 
proposições proferidas pelo nobre senador pela 
provincia de Minas, direi tambem que não foi com 
justiça que o nobre ministro da fazenda entendeu 
que nós queriamos aqui prevenir a discussão que ha 
de ter logar na camara dos Srs. deputados em virtude 
das interpellações feitas por um deputado de um dos 
circulos da côrte, o Sr. conselheiro Sergio Teixeira de 
Macedo. 
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O nobre ministro da fazenda, segundo o seu estylo, 

procurou adevinhar quaes seriam os motivos por que se 
faziam taes requerimentos, quaes eram as razões que 
obrigavam a opposição a entrar de novo nesses exames; e 
disse S. Ex. que um dos motivos era o pensarmos nós que 
nas interpellações se tinham commettido alguns erros que 
era necessario desde já prevenir. 

Responderei ao nobre ministro que nem procuro 
examinar a legalidade e regularidade das interpellações 
em discussão, o effeito ou o resultado que dellas podem 
tirar a assembléa geral e o paiz; mas, si S. Ex. me obrigar 
nesta occasião a dizer minha opinião a respeito dellas, o 
farei perfunctoriamente, porque o regimento não permitte 
mais, e por isso me limito sómente á simplissima 
proposição de que entendo que a camara dos Srs. 
deputados fará um grande serviço ao paiz examinando 
profundamente todos os quesitos envolvidos nas 
interpellações propostas pelo Sr. conselheiro Sergio 
Teixeira de Macedo; e V. Ex., Sr. presidente, e o senado 
hão de ver quanto dellas ha de resultar acerca daquelles 
negocios. Si nesta occasião se podesse tambem 
interpretar as intenções do nobre ministro da fazenda, eu 
diria que, não nós, mas o nobre ministro está 
extremamente receioso de taes interpellações, porque a 
victoria não ha de ser do nobre ministro da fazenda, a 
victoria ha de ser do paiz, 

Isto, Sr. presidente, não envolve em nada os 
sentimentos de consideração que tenho pelo nobre 
ministro da fazenda, que são os maiores e mais 
profundos; mas vejo sempre S. Ex. collocado em um 
abysmo, noto sempre a falta de tino com que o nobre 
ministro adopta medidas que, pelo menos, pódem ser 
qualificadas de irregulares e de excentricas. 

Disse tambem o nobre ministro da fazenda 
que, a não serem essas as intenções da opposição, 
seria talvez porque a opposição receiava que a nova 
guarda désse uma lição á velha guarda roubando-lhe 
a gloria. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Estamos 
em campanha? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
O aparte agora do nobre ministro faz-me crêr que 
elle não usou dessas expressões; si não usou, eu as 
retiro; mas supponho que o nobre ministro tenha 
usado das expressões de nova guarda e velha 

guarda, como que me lembro de que o nobre 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas elles 
não querem a semente de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Eu tambem não estou certo da veracidade da 
proposição do nobre ministro da fazenda; duvido que 
não queiram. Não ha paiz nenhum no mundo, Sr. 
presidente, que apresente em maior escala uma 
mocidade mais estudiosa, mais dedicada ao bem 
publico, e mais dirigida pelo principio da ordem e do 
progresso; essa mocidade, Sr. ministro da fazenda, 
póde V. Ex. contar que... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' a 
maioria da camara. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
...ha de dar lições a V. Ex., a mim e a todos nós, tal é 
seu zelo pela causa publica, tal sua solicitude pelo 
estudo, tal sua dedicação pelas instituições liberaes 
que nos regem. Aquella mocidade, Sr. Senador pelo 
Pará, aquella mocidade não há de consentir em leis 
que tragam vexames, em leis que aberrem dos 
principios constitucionaes jurados, que estabeleçam o 
despotismo e a tyrannia, que offendam siquer um 
apice os direitos imprescriptiveis consagrados na 
constituição. V. Ex. tem muito com que luctar, receie 
daquella mocidade; eu não a temo, porque estou 
prompto a receber suas lições. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si estou 
apoiado nella, como receio? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
O apoio de V. Ex. é absolutamente côxo, é ora sim, 
ora não. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ maior 
do que o de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Ella tem sustentado o que? as medidas propostas por 
V. Ex? ainda não. Ainda não houve uma votação a este 
respeito; o voto de graças passou tal qual com 
excepção sómente da inculcada conciliação, 
concordia e moderação; disto todos nós estamos 
certos; mas porventura são elles que não queriam a 
victoria das idéias? Disseram elles que queriam a 
concordia sómente para as relações pessoaes? Pois 
este é o meu programma, e este meu programma e o 
delles não é o de V. Ex. nem o do ministerio. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O 
programma é de V. Ex. ou da opposição? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Não estou fallando aqui como orgão da opposição; V. 
Ex. é que falia sempre como orgão do partido liberal! 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Como 



ministro fallou em veteranos e novatos; disto tenho 
eu cabal lembrança, mas não se fallou em nova ou 

velha guarda; pois bem, tiremos a nova e velha 

guarda e fique veteranos e novatos. 
Em segundo logar disse o nobre ministro: « 

Receiam os veteranos que os novatos lhes dêm uma 
lição mestra.» Oh! meu caro Sr. senador pela 
provincia do Pará ministro da fazenda, V. Ex. ainda se 
illude talvez, mas eu não, apezar de V. Ex. ser moço e 
estar no verdor dos annos (riso). 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – 
Comparado a V. Ex. sou muito moço; V. Ex. tem os 
seus setenta annos, e eu estou muito distante dessa 
edade. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Todos os beneficios que procuramos fazer, os fructos 
de toda a semente que derramamos nesta terra 
eminentemente fecunda, hão de ser colhidos por 
aquella mocidade brilhante e estudiosa; nós 
nascemos sómente para trabalhar, e elles para 
trabalhar e gozar. 

disse outro dia que havia communidade de 
pensamento... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Eu tomo a responsabilidade das proposições 
proferidas pelos membros da opposição... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E elles 
tambem tomam a responsabilidade das proposições 
de V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Foi o que eu não disse, nem exijo. 

Entendo pois, Sr. presidente, que o meu 
requerimento deve passar, que devem vir para o 
senado as actas lançadas nesta occasião... mas eu 
vejo que o nobre senador por Minas... parece-me 
que... Sr. presidente, retiro o meu requerimento; não 
quero incommodar o Sr. ministro da fazenda. 

Consultado o senado, consente na retirada do 
requerimento. 
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EMPREGADOS DO ARCHIVO PUBLICO. 
 
Continúa a discussão, adiada em 16 do corrente, do 

requerimento do Sr. visconde de Jequitinhonha, para que 
seja remettida ás commissões de fazenda e legislação a 
proposição da camara dos deputados sobre gratificação 
aos empregados do archivo publico. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): – Sr. presidente, apezar deste meu requerimento 
ter sido apoiado no senado, explicarei o seu pensamento. 
O que desejo é que as commissões de legislação e de 
fazenda tomem em consideração o numero de 
empregados actualmente existentes no archivo publico, 
dicidam si elles são necessarios ou não, deliberem quaes 
os que devem sahir, e porconsequencia dêm parecer 
sobre o numero actual dos empregados desta repartição; 
esta ha de ser a base, e por isso não sei si não era melhor 
eu retirar esse requerimento e offerecer outro, ou si fazer 
neste mesmo esta declaração. 

Temos aqui dito que o numero dos empregados era 
demasiado, e que se podia fazer a reforma com um 
numero menor, de sorte que se podesse augmentar os 
vencimentos dos que ficassem, sem necessidade de 
augmentar a despesa com esses tres contos de réis... 
Julgo que em todo o caso é melhor que continue em 
discussão o meu requerimento. 

Não havendo mais quem peça a palavra, o 
requerimento é posto a votos e rejeitado. 

Continúa a 1ª discussão da proposição, que passa 
sem debate para a 2ª discussão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 
lembro-me que, na primeira vez que V. Ex. pôz esta 
materia em discussão, emitti a opinião de que reconhecia 
nos empregados publicos o direito de merecerem do corpo 
legislativo um augmento de vencimentos; e, como o 
projecto da camara dos Srs. deputados concede esse 
augmento, não posso deixar de dar-lhe o meu voto. Mas a 
minha duvida é si acaso a concessão da gratificação deve 
ficar dependente do arbitrio do governo, porque o projecto 
vem redigido de modo que o governo póde dar ou deixar 
de dar a gratificação, visto que diz que o governo fica 
auctorisado... 

O SR. DANTAS: – E’ a phraseologia de todos as 
leis. 

que lhes é mais favoravel do que o projecto, mesmo 
porque vai tornar permanente essa disposição.  

Sei que a minha emenda não satisfaz a todas as 
susceptibilidades, porque quero combater o principio das 
auctorisações e sempre dou ao governo alguma 
auctorisação que é a de organisar a tabella. Si apparecer 
outra emenda melhor do que a minha, não terei duvida 
alguma em preferil-a. Si não fôsse obra do momento, eu 
faria uma tabella distributiva; mas como não quero atrazar 
o andamento do projecto, limito-me a restringir o principio 
das auctorisações. 

E’ apoiada e posta em discussão a seguinte 
emenda: 

«Em logar das palavras – o governo fica 
auctorisado – diga-se – Os empregados do archivo publico 
têm direito a uma gratificação que lhes será marcada pelo 
governo, distribuindo-se por elles, segundo sua categoria, 
até a quantia de 3:000$. – S. a R. – Silveira da Motta.» 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, o projecto não está na realidade em fórma e eu 
já fiz vêr, quando se tractava da 1ª discussão, que não era 
possivel approval-o tal qual; que havia mesmo offensa da 
constituição, porque pelo projecto se dá ao governo o 
direito de fixar ordenados, quando, segundo a constituição, 
isso é da attribuição da assembléa geral. Para evitar esta 
heresia politica, o unico remedio que temos, a querermos 
que o projecto passe tal qual, é propôr-se uma emenda na 
qual se declare que a distribuição será feita 
proporcionalmente, porque então quem vem a fixar o 
ordenado é a assembléa geral: é o unico meio que eu acho 
de se dar uma fórma constitucional a este projecto. 

Antes de proseguir, direi que a emenda do nobre 
senador pela provincia de Goyaz não satisfaz a esta 
condição constitucional. Diz a emenda: «Em logar das 
palavras – o governo fica auctorisado – diga-se – os 
empregados do archivo publico têm direito a uma 
gratificação que lhes será marcada pelo governo, 
distribuindo-se por elles, segundo a sua categoria, até á 
quantia de 3:000$000.» 

A categoria é em relação ao emprego, e não em 
relação ao ordenado; si fôsse em relação aos ordenados, 
isto é, ás gratificações que os empregados têm, então 
ficava satisfeito o preceito constitucional; porém, como a 
categoria se entende em relação ao empregado, isto é, á 



O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Além disso entendo 
que, si acaso a lei passar como está redigida, não se 
assegura a sorte dos empregados do archivo publico, pois, 
comquanto se lhes dê uma gratificação de 3:000$, póde o 
governo não guardar proporções na distribuição desta 
gratificação, isto é, póde dar mais a uns do que a outros 
empregados; e, ainda quando não aconteça isto com o 
governo actual, póde acontecer com o governo que se 
seguir. E’ pois necessario que esses empregados possam 
ter certeza acerca da gratificação que hão de receber, afim 
de que, quando se converter essa gratificação em 
ordenado, tenham já bom caminho andado para obter 
essas concessões. 

Emfim, entendo que se deve evitar na lei a 
confusão das gratificações estabelecidas por lei, que são 
as unicas legaes, com gratificações transitorias que o 
governo estabelece, algumas das quaes têm tomado o 
caracter de permanentes, porque o tempo as tem 
sanccionado.  

Assim, Sr. presidente, vou apresentar uma emenda 

posição que elle occupa na repartição, nada se decreta 
relativamente a fixação da gratificação. Por isso o nobre 
senador por Goyaz ou retire esta emenda, ou accrescente 
as palavras – distribuindo-se por elles proporcionalmente. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não escrevi – 
proporcionalmente? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não, 
senhor, V. Ex. esqueceu-se de escrever esta palavra, a 
unica que póde salvar a constitucionalidade do projecto; e, 
si não estou olvidado, parece-me que o nobre ministro do 
imperio, achando-se presente quando se discutia este 
projecto, concordou em que esta emenda era 
indispensavel. 

Mas agora ha outra circumstancia, e vem a ser: o 
senado talvez não saiba que estes empregados não têm 
ordenado, visto que só percebem gratificação. 

Ora, si nós vamos dar augmento de gratificação, a 
sua sorte torna-se não egual á dos empregados das outras 
repartições; porque, dispondo a lei geral que, 
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quando se tractar de aposentadoria, não se calcule com as 
gratificações, estes empregados, tendo de se 
aposentarem, não podem contar com cousa nenhuma, 
uma vez que só têm gratificação. Por isso é que eu dizia 
que, para se attender convenientemente á sorte destes 
empregados e ao serviço desta repartição, era 
indispensavel que o projecto fôsse á uma commissão, para 
esta tomar em consideração a reforma. 

O senado recorda-se que eu disse que o nobre 
ministro do imperio não negou que o governo não tinha 
mesmo declarado que em breve havia de fazer esta 
reforma, entretanto a auctorisação existe! Vamos 
augmentar as gratificações, e não se melhora o serviço: 
isto é o que deve fazer o corpo legislativo? Creio que não. 

Quanto ao numero dos empregados. 
E' inconcebivel, senhores, como naquella repartição 

existem um director, um official-maior, dois officiaes, dois 
amanuenses, um porteiro e um ajudante deste! E para 
que? Não sei. Estou convencido que na reforma o nobre 
ministro do imperio ha de attender a isto; não é possivel 
que elle conserve aquelle numero de empregados. 

Mas nós vamos augmentar as gratificações: qual ha 
de ser o resultado? Tornar-se mais difficil a reforma. Para 
que isto não aconteça, é indispensavel que desde já 
façamos esta reducção. Mas como, si o senado não quer 
approvar emenda nenhuma? A emenda mais razoavel era 
voltar o projecto á commissão para esta tomar tudo isto em 
consideração, e assim fazia-se uma reforma conveniente, 
si não este anno, pelo menos no seguinte. 

Si os nobres senadores foram tractados como eu 
fui, estou convencido que hão de se achar no embaraço de 
votar contra este projecto, porque eu até recebi cartas 
pedindo-me para não demorar o projecto, e dizendo que o 
meu cavalheirismo dependia de votar ou não votar pelo 
mesmo projecto. 

Eu, a fallar a verdade, bem desejava satisfazer o 
pedido, mas não póde ser; e demais não se lembraram 
que eu já tinha votado contra o projecto, e então como 
voltar atráz? Não era possivel; si fôsse antes, então ainda 
podia ser: mas depois que passei o Rubicon, não é isso 
possivel, apezar de todos os meus desejos. 

Nestes termos, Sr. presidente, vou sempre offerecer 
ao senado uma emenda acerca da distribuição 
proporcionalmente. Póde parecer a alguns nobres 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – 
Como não se acha presente o meu nobre collega, o Sr. 
ministro do imperio, tomo a palavra para observar ao nobre 
senador que acaba de sentar-se que o meu nobre collega 
já disse aqui que os empregados do archivo publico vivem 
em tal penuria, que não seria conveniente sujeitar esta 
proposição a uma delonga, que poderá ter, si acaso voltar 
emendada para a camara dos deputados. 

Tambem S. Ex. se comprometteu perante o senado 
a distribuir proporcionalmente a gratificação de que se 
tracta. Como me parece, o nobre senador auctor do 
additamento acredita na palavra do nobre ministro do 
imperio: ficam resumidos os escrupulos do nobre senador, 
visto que a distribuição se fará proporcionalmente; 
parecendo-me portanto desnecessario o additamento; é 
essa a intenção do nobre ministro do imperio. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Senhores, sou forçado a tornar a fallar nesta materia sobre 
que não desejava mais fallar, e a repetir aquillo que já 
disse. O que acaba de dizer o nobre ministro da justiça é 
como que uma censura feita aos sentimentos do meu 
coração. Ora, veja V. Ex. si não é assim. 

S. Ex. disse: «Esses empregados estão morrendo 
de fome, vós quereis com a vossa emenda que se demore 
o matar a fome desses empregados.» 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não disse 
isto. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E, o 
que se segue do que disse o nobre ministro da justiça; V. 
Ex. repetiu hoje nada mais e nada menos do que disse o 
nobre ministro do imperio em outra sessão. «Estes 
empregados não podem subsistir como estão, estão 
morrendo de fome, e, porconsequencia, si se demorar a 
adopção deste projecto, calcule o senado as tristes 
circumstancias em que elles ficarão collocados» 

Senhores, não tenho remedio sinão repetir o que já 
disse. 

Sabe o senado como estão morrendo de fome 
estes empregados? O director têm 1,200$000; eu creio 
que quem têm 100$000 por mez para prestar aquelle 
serviço não está morrendo de fome; note-se que o serviço 
do archivo deixa ainda muito tempo vago aos empregados.

O official maior tem 1:000$; e todos os empregados 
publicos têm 1:000$? Porconsequencia estão morrendo de 



senadores que desta emenda ha de resultar extrema 
demora na passagem do projecto. 

Mas, senhores, eu já tenho dito muitas vezes no 
senado que o tempo para mim, em casos taes, é a 
consideração de menos valor; o que me importa é fazer 
aquillo que a constituição determina. Ser pequena a 
quantia, ou ser grande, isto é questão de palavra. 

Si o Diario da casa já tivesse publicado dois 
discursos que eu pronunciei a este respeito e que já estão 
em sua mão ha dois dias, eu não repetiria agora estas 
palavras; e a proposito declaro a V. Ex. que, si não houver 
reforma a respeito da publicação dos nossos trabalhos, 
para o anno hei de propôr para que todos concorram com 
uma certa quantia, afim de se fazer a publicação de 
nossos debates como entendermos e com as condições 
que quizermos. 

E’ apoiado e entra em discussão o seguinte 
additamento: 

«Depois da palavra – dispender – accrescente-se – 
proporcionalmente. – Visconde de Jequitinhonha.» 

fome, não pódem subsistir! Muitos empregados publicos 
estão em peiores circumstancias do que os do archivo 
publico; mesmo na repartição do nobre ministro da justiça 
ha muitos empregados cuja condição é mais deploravel do 
que a desses outros empregados. 

O senado quer saber mais? Dois officiaes, cada um 
delles com 800$; e veja V. Ex. que são dois officiaes do 
archivo publico com dois amanuenses, cada um dos quaes 
vencendo 600$. Como é pois que se nos vem dizer aqui 
que esses empregados... que suas familias estão 
morrendo de fome? O porteiro tem 500$ e o ajudante 
400$; ora eis-aqui como respondo ao Sr. ministro da 
justiça. 

Diga elle que quer que o projecto passe; eu 
tambem desejo isto, e sinto summamente que se faça um 
projecto tão anti-constitucional para eu ser forçado a fazer 
essa emenda. 

Agora passarei á segunda consideração offerecida 
pelo nobre ministro da justiça. Diz S. Ex. «A emenda do 
nobre senador pela Bahia está contemplada 
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nas declarações feitas pelo nobre ministro do imperio, isto é, o 
nobre ministro do imperio já disse que ha de fazer com a 
maior imparcialidade a distribuição do dinheiro.» 

Meus senhores, quem é que duvida das intenções do 
Sr. ministro do Imperio? Alguem já disse que S. Ex. havia de 
fazer essa distribuição com parcialidade? Estou salvando o 
principio; o principio é que se oppõe a este projecto; o 
principio é que não quer que exista nas nossas collecções 
uma lei que auctorise o governo a fixar ordenados; a isso é 
que o nobre ministro da justiça devia responder. 

Não desejo, nem o senado deve querer que do corpo 
legislativo saia uma lei concebida inconstitucionalmente como 
esta, isto é, dando ao poder executivo o direito de fixar 
tambem os ordenados; e note-se mais, com tanta 
irregularidade, Sr. presidente; que é uma gratificação 
provisoria, é um augmento de gratificação; de maneira que 
nem ao menos no projecto se teve em vista fixar a sorte 
desses empregados; elles têm gratificações, e o que se lhes 
manda dar é um augmento de gratificação provisoria, e quer-
se que tudo isso se faça á vontade do governo. Eis aqui como 
eu respondo ás observações do nobre ministro da justiça. 

Em primeiro logar tractei do principio; não duvido que 
se faça a distribuição proporcionalmente; mas, tractando do 
principio, não tractei de nenhuma outra consideração estranha 
o projecto, e é sobre isso que me fundo para fazer a emenda. 
Si eu quizesse reformar o projecto como deve ser reformado, 
então proporia o córte daquelles empregados que no meu 
conceito são desnecessarios. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão, e dá para ordem do dia a mesma 
já designada. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
 

SESSÃO DE 22 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

 
Summario. – Expediente. – Ordem do dia. – 

Empregados do archivo publico. Votação. – Loterias. Discurso 
do Sr. visconde de Jequitinhonha. – Aposentadoria. Votação. – 
Loterias. Votação. – Empregados do senado. Discursos dos 
Srs. Mafra e visconde de Jequitinhonha. Votação. – Reforma 
judiciaria. Discurso do Sr. Vasconcellos. 

 
A’s 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a 

sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 

Outro aviso do ministerio dos negocios da guerra, 
remettendo as informações que lhe foram pedidas em 17 do 
mez passado, sobre as presas retomadas nas aguas da 
Lagôa Mirim, pelo tenente Charles Lidley e outros. – A’ quem 
fez a requisição. 

O Sr. 2º Secretario lê o seguinte 
 

PARECER. 
 
«A commissão de emprezas privilegiadas e obras 

publicas examinou attentamente as condições do contracto 
celebrado pelo governo com os emprezarios da mineração de 
carvão de pedra e de outros productos mineralogicos da 
provincia de S. Pedro, ás quaes se refere a resolução da 
camara dos deputados, com data de 22 do proximo passado 
mez de junho, que está pendente da approvação do senado; e 
é de parecer que o senado, tomando na devida consideração 
o objecto daquella resolução, lhe dê o seu assentimento, 
mediante as alterações feitas pela commissão nas referidas 
condições, cujo theor é o seguinte: 

1ª condição. – (A mesma do contracto). 
2ª condição. – (A mesma do contracto). 
3ª condição. – A companhia fornecerá o carvão de 

pedra, extrahido das suas lavras, que fôr necessario para uso 
das embarcações e officinas nacionaes, com o abatimento de 
20% no preço que ella alcançar no mercado da provincia 
durante o prazo do seu contracto, e na falta de preço 
estabelecido no mercado regulará o que ajustado fôr com o 
governo. 

4ª condição. – (A mesma do contracto). 
5ª condição. – Indicados os jazigos dos productos 

mineraes, de que tractam as condições 1ª e 4ª, e provada a 
existencia de taes productos, obterá a companhia a 
concessão das datas de mineração especificadas na condição 
7ª, mediante a desapropriação feita na reforma da lei; não 
devendo exceder as datas concedidas o numero de 100, e 
não podendo dar-se em continuidade mais de 25. 

6ª condição. – O exclusivo de que tractam as 
condições 1ª e 4ª será restringido unicamente ás lavras 
estabelecidas pela companhia dentro dos limites das datas de 
mineração concedidas pelo governo, sendo comprehendidas 
todas as lavras no prazo de 30 annos fixados na condição 
primeira. 

7ª condição. – (A mesma do contracto.) 
8ª condição. – A companhia gozará de esempção de 

direitos de importação pelos instrumentos, utensilios e 
machinas, que fizer vir de fóra do paiz, para o serviço de suas 



Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negocios do imperio, 

remettendo um dos autographos da resolução da assembléa 
geral, concedendo duas loterias em beneficio da matriz de 
Nossa Senhora de Nazareth da Trisidella, na provincia do 
Maranhão; na qual resolução S. M. o Imperador consente. – 
Fica o senado inteirado, e manda-se communicar á camara 
dos deputados. 

lavras, de conformidade com as instrucções que houver de dar 
o governo sobre este objecto. E será egualmente esempta a 
companhia de qualquer imposto, ou onus fiscal, pelo que 
respeita aos productos extrahidos das suas lavras, durante o 
prazo de 5 annos. 

9ª condição. – Os effeitos do presente contracto 
cessarão, relativamente á lavra de carvão de pedra do Arroio 
dos Ratos, si dentro de tres annos não estiverem ahi em plena 
e regular actividade os trabalhos de mineração, achando-se 
nestes effectivamente empregados 100 operarios pelo menos. 

Paço do senado, 20 de julho de 1858. – Baptista de 
Oliveira. – J. P. Dias de Carvalho. – Candido Borges. 

 
ESCLARECIMENTOS. 

 
1º 141, 750 braças quadradas equivalem á area de um 

quadrado formado sobre 376 5/10 braças, ou a 156/1000 da 
legua quadrada (tomando para legua 
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corrente a de 3,000 braças), ou á area do quadrado formado 
sobre 1/8 da legua corrente proximamente.  

2º 25 vezes 141,750 braças quadradas equivalem a 
39/100 da legua quadrada proximamente, ou á area do 
quadrado formado sobre 5/8 da legua corrente proximamente. 

3º 100 vezes 141,750 braças que equivalem a 156/100 
leguas quadradas, ou á area do quadrado formado sobre 1 1/4 
legua corrente proximamente.  

4º 200 vezes 141,750 braças quadradas equivalem a 
312/100 leguas quadradas, ou á area do quadrado formado 
sobre 1 3/4 legua corrente proximamente. 

Vai a imprimir.  
O Sr. Vasconcellos (ministro dos negocios da justiça) 

manda á mesa os esclarecimentos que haviam sido pedidos 
pelo Sr. barão de Quaraim acerca da proposição da camara 
dos deputados, augmentando os vencimentos dos 
monsenhores e conegos da capella imperial. 

Compareceram no decurso da sessão mais 5 Srs. 
senadores. 

 
ORDEM DO DIA. 

 
EMPREGADOS DO ARCHIVO PUBLICO. 

 
Continúa a discussão, adiada na sessão antecedente, 

do art. 1º da proposição da camara dos deputados 
auctorisando o governo para dispender até á quantia de 
3:000$ em gratificações addicionaes aos empregados do 
archivo publico, com as emendas dos Srs. Silveira da Motta e 
visconde de Jequitinhonha, apoiadas na mesma sessão. 

Dada por finda a discussão, passa a proposição para a 
3ª discussão, ficando prejudicada a emenda do Sr. Silveira da 
Motta, e sendo rejeitada a do Sr. visconde de Jequitinhonha. 

 
LOTERIAS. 

 
Entra em 3ª discussão a proposição da camara dos 

deputados concedendo 12 loterias á irmandade do Santissimo 
Sacramento da antiga Sé. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Lamento, 
Sr. presidente, que o Sr. ministro do imperio não se ache 
presente para ouvir o que vou dizer; mas está na casa o Sr. 
ministro da justiça, e é provavel que S. Ex. possa dizer alguma 
cousa a este respeito. 

Entendo, Sr. presidente, que, quando o corpo 
legislativo concede loterias a qualquer estabelecimento, seja 
elle religioso, seja civil, o governo fica como direito e com a 

religioso ou civil, para quem foram dadas loterias, são 
executadas. Não se tem negado no corpo legislativo esse 
principio, e nem creio que se possa de fórma alguma negal-o. 

Antes de dizer mais algumas palavras, Sr. presidente, 
devo declarar ao senado que não tenho em vista fazer a 
menor censura ao modo por que tem sido empregado o 
producto das loterias concedidas á irmandade do SS. 
Sacramento da antiga Sé desta cidade. O meu fim é 
unicamente despertar a attenção do ministerio a respeito 
desse direito e desse dever. 

Si se conhecer verdadeiro o principio que acabo de 
expôr, estou convencido de que muita utilidade ha de resultar 
aos estabelecimentos a que houvermos de dar loterias; 
porque, dadas ellas, e applicado o seu producto, o governo, 
certo do modo por que tem sido empregado esse producto, 
desde que reconheça que é necessario novo auxilio; fica 
habilitado para nas camaras concorrer afim de que se 
concedam mais loterias, ou mesmo será elle o primeiro que 
insistirá em que se provejam maiores sommas para o 
complemento da obra que se pretende fazer. Portanto não é 
inconveniente de modo algum que o governo examine, peça 
as contas, veja o modo por que é empregado o producto das 
loterias, para saber si acaso são necessarias mais loterias, ou 
si são bastantes as concedidas.  

Sr. presidente, a construcção da egreja do Sacramento 
tem sido tão demorada que, si continuar a haver a mesma 
demora, a obra ha de ser acabada com mil defeitos, e quando 
talvez parte da mesma obra se achar em estado de não 
prestar os serviços que della se pretende. Portanto é preciso 
acabar com a obra quanto antes. 

Já que fallei em estabelecimentos religiosos, direi que, 
em minha opinião, a assembléa geral legislativa tem rigorosa 
obrigação de providenciar para a construcção e reparos das 
egrejas, não só pelo principio de direito canonico 
relativamente aos dizimos que ficaram todos pertencendo ao 
thesouro, entretanto que eram elles dados para congruas dos 
parochos e edificação e reparo dos templos, como porque 
dentro do municipio neutro não posso achar outro corpo 
legislativo que tome cuidado das egrejas. Nas provincias ha as 
assembléas provinciaes; aqui a assembléa provincial do 
municipio neutro é sem duvida alguma a assembléa geral. E’ 
preciso, pois, que a assembléa geral olhe para isso, proveja 
os fundos necessarios para esse fim. 

E’ uma vergonha que cuidemos muito das ruas, dos 
theatros, de academia nacional de musica, e mesmo de 
estabelecimentos de caridade; e que não olhemos para o 
estado em que se acham as egrejas. 



obrigação de inspeccionar as obras para as quaes são dadas 
essas loterias. Esse direito e essa obrigação dimanam da 
mesma concessão do corpo legislativo.  

Não é possivel que se creia que o corpo legislativo dá 
loterias para que este ou aquelle edificio seja construido ou 
progrida, sem que em primeiro logar tenha em vista a utilidade 
do estabelecimento, e sem que, em segundo logar, entenda 
que os dinheiros provenientes das loterias hão de ser 
applicados convenientemente. Destas duas razões deduzo eu 
a necessidade de se inspeccionarem as obras.  

Si até hoje não tem havido essa inspecção, estou 
convencido que não tem sido por não ser verdadeiro o 
principio: é porque não tem havido necessidade de se entrar 
na averiguação do modo por que as obras deste ou daquelle 
edificio ou estabelecimento 

O senado recorda-se de que, quando se dividiu a 
freguezia do Sacramento, não havendo dentro dessa 
freguezia nenhuma egreja que podesse servir para matriz 
sinão a egreja de Santo Antonio dos Pobres, aqui se disse que 
era necessario cuidar quanto antes na construcção da nova 
matriz; até hoje, porém, não se tem tomado isso em 
consideração; nem ao menos se tem tractado de fazer com a 
irmandade de Santo Antonio dos Pobres um contracto para 
que o Estado dê áquella capella as proporções precisas afim 
de que ella possa servir de matriz. 

Mas veja V. Ex. que este anno já passaram umas 
poucas de loterias para os theatros, o anno passado 
concedemos muitas para a construcção de um theatro de 
pedra e cal, e naturalmente de marmore, e estas loterias têm 
corrido a vapor! 
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Eu, Sr. presidente, não sou inimigo dos theatros; 

não sou extremamente amigo delles, não faço desse 
divertimento o principal recreio de minha vida, mas gosto, 
e gosto muito de musica, e creio que não ha pessoa 
alguma que se não deleite em ouvil-a, quando é 
excellente. Si ha quem sustente o contrario, é para se 
tornar original em numero. 

Mas eu desejava que, pelo menos, tudo fôsse pari 
passu; a não se poder tomar mais em consideração as 
egrejas do que os theatros, ao menos se cuidasse de 
umas e de outras do mesmo modo; que o corpo legislativo 
se visse na necessidade de cumprir esse dever.  

Ora, eu sei perfeitamente que V. Ex. ha de censurar 
isto que estou dizendo, lembrando-se de que tenho aqui 
muitas vezes sustentado loterias para theatros, tenho 
votado por ellas, e não tenho empregado o meu zelo e a 
minha solicitude, tanto quanto posso, para se concederem 
loterias tambem ás egrejas. Declaro a V. Ex. que o tenho 
feito; mas, a fallar a verdade, não o tenho feito com tanto 
zelo; e a razão é simples: empenham-se comigo, e eu, Sr. 
presidente, sou de carne e osso, hei de ceder por força. Os 
theatros têm muitos padrinhos poderosos, influentes, a 
quem não é possivel dizer um não, recusar uma 
concessão desta ordem. As egrejas não têm tão grandes 
padrinhos, e talvez seja por este motivo que ellas não têm 
tido tantas loterias. 

O que, porém, desejo ouvir do nobre ministro da 
justiça ou do nobre ministro da fazenda (mas ao nobre 
ministro da justiça pertence talvez mais apropriadamente 
este objecto do que ao nobre ministro da fazenda) é o 
reconhecimento do principio que estabeleci; e é que ao 
governo pertence sem duvida alguma o direito e dever de 
examinar, indagar, pedir informações, os balanços, entrar 
em todas as minuciosidades relativamente ao emprego do 
producto das loterias concedidas pelo corpo legislativo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado, estou 
de accôrdo com V. Ex. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isto 
posto, sou o primeiro a dar meu voto pelo projecto; mas 
torno a repetir, não seja eu mal entendido: o que tenho dito 
não tem por fim censurar o modo por que tem sido 
empregado o producto das loterias até hoje concedidas 
para as obras da matriz do Sacramento: o que quero é que 
d´ora em diante o governo siga uma marcha mais positiva, 

para ter o mesmo destino, a proposição da camara dos 
deputados approvando a aposentação concedida a João 
Salerno Toscano de Almeida, no logar de ajudante do 
thesoureiro da secção de assignatura e resgate do papel-
moeda da caixa de amortização. 

 
LOTERIAS. 

 
E’ adoptado em 1ª discussão, e passa sem debate 

para a 2ª, o projecto do senado concedendo duas loterias 
para a conclusão da egreja matriz da freguezia de Nossa 
Senhora do Rosario da villa do mesmo nome, na provincia 
do Maranhão. 

 
EMPREGADOS DO SENADO. 

 
Entra em 1ª discussão o parecer da commissão da 

mesa, preenchendo os logares de guardas das galerias e 
da porta do senado, com o additamento do Sr. 1º 
secretario, propondo a creação de mais um empregado. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pedi a 
palavra, Sr. presidente, para despertar a attenção do 
senado sobre um objecto, e vem a ser que, no caso de 
passar a emenda do Sr. 1º secretario, será necessario que 
o senado remetta outra vez o parecer da commissão da 
mesa, afim de que ella tome em consideração os 16 
requerimentos que lhe foram dirigidos por 16 pretendentes.

No parecer se diz que a mesa não tomou em 
consideração esses requerimentos, porque devêra, não 
augmentar, antes diminuir o numero dos empregados da 
casa. Si pois ella não tomou em consideração taes 
requerimentos, e si o Sr. 1º secretario concorda com o 
pensamento da maioria da mesa e propõe que seja 
nomeado um empregado de fóra, estou convencido que 
este não deve ter melhores titulos do que os dezeseis que 
concorreram. Uma vez que ha esses dezeseis 
concurrentes, si o senado entender que deve augmentar o 
numero dos seus empregados em logar de diminuil-o, 
então o parecer deve voltar á commissão da mesa para 
reconsideral-o, avaliando as habilitações de todos os 
dezeseis individuos que pediram deferimento. 

Ha uma circumstancia no voto do Sr. 1º secretario, 
que deve ser explicada. Eu, pelo que conheço a casa e 
mesmo pelo que diz a mesa, vejo que não haverá 



mais efficaz relativamente áquellas obras, assim como 
relativamente a quaesquer outras da mesma natureza. 

Para mostrar minha imparcialidade a este respeito, 
direi que em uma carta que escrevi ao Sr. presidente do 
concelho, na qualidade de provedor da irmandade do 
Sacramento da matriz de S. Francisco Xavier do Engenho 
Velho, pedindo que S. Ex. tivesse a bondade de mandar 
correr a segunda loteria que faltava das que foram 
concedidas para a reedificação daquella matriz, disse a S. 
Ex. isso que acabo de proferir, isto é, que ao governo 
pertencia o direito e o dever de investigar, de examinar o 
modo por que era empregado o producto das loterias 
concedidas pelo corpo legislativo para estabelecimentos 
taes. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se a 
materia sufficientemente discutida e adopta-se a resolução 
para subir á sancção imperial. 

 
APOSENTADORIA. 

 
Entra em 3ª discussão, e é sem debate approvada, 

diminuição de empregados; mas o Sr. 1º secretario diz 
que, não devendo haver diminuição e devendo manter-se 
completo o numero, propõe que seja nomeado esse outro 
individuo. E’ portanto preciso uma explicação.  

O senado recorda-se do que tem havido 
relativamente aos empregados da casa: ha entre elles 
individuos que são verdadeiramente supranumerarios, 
como diz o parecer da mesa, e que percebem seus 
ordenados por inteiro; ora, esses individuos, como diz 
tambem o parecer da mesa, têm direitos adquiridos a 
esses logares, quero dizer, não devem ser expellidos, uma 
vez que já estão aqui, percebem ordenados, em uma 
palavra, têm prestado serviços; e os de fóra, quaesquer 
que possam ser as suas habilitações, não têm esse direito 
adquirido. 

Assim não pedi a palavra sinão para despertar a 
attenção do senado sobre o seguinte ponto: si o senado 
tem de approvar a emenda do Sr. 1º secretario, neste caso 
é de justiça que o parecer volte á commissão da mesa, 
afim de que ella tome em consideração os 16 
requerimentos dos 16 individuos que se propõem tambem 
para obter o logar de que tracta 
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o voto em separado. Uma vez que é preciso mais um 
logar, porque hão de ser postos de parte esses 16 
concurrentes? 

Creio que o Sr. 1º secretario não deixará de convir 
nisto, porque, ainda quando S. Ex. tenha tomado em 
consideração as qualificações desses dezeseis individuos 
para propôr esse outro, ainda assim, não o tendo feito a 
mesa, é de justiça que se tomem em consideração as 
qualificações dos 16, ainda que a mesa nos diga: «Entre 
todos os que requereram, o que achamos mais habilitado é 
o proposto pelo Sr. 1º secretario.» 

Não sei si acaso o que eu disse foi inteiramente de 
accôrdo com o parecer da mesa; mas, pelo que pude ler, 
estou persuadido de que fallei com exactidão; e até ha 
mais uma circumstancia, e é que esses individuos 
propostos pelo parecer da mesa já estão exercendo os 
logares, segundo affirma a commissão; porconsequencia 
mais esta razão existe a seu favor. E’ sómente o que eu 
tinha a dizer. 

O SR. MAFRA (1º Secretario): – Sr. presidente, 
como divergi da opinião da maioria dos meus colegas da 
mesa, vou ter a honra de expôr ao senado o que tive em 
vista com minha emenda ou voto em separado, e os 
motivos que me induziram a dal-o. Espero assim satisfazer 
ás explicações que exige o nobre senador pela provincia 
da Bahia. 

O que tive em vista com o meu voto em separado 
foi chamar mais um addido para o serviço da secretaria, 
porque entendo, é minha opinião que, composto como está 
o pessoal dos empregados do senado, não é elle 
sufficiente para o serviço que lhe está incumbido. 
Procurarei demonstrar esta minha proposição.  

O senado, por uma deliberação de 11 de julho de 
1835, que faz hoje parte do regimento da casa, supprimiu 
o logar de ajudante do porteiro do salão, que até então 
existia, e o de continuo da secretaria, dando á esta 
repartição dois guardas para se suprirem entre si e para 
substituirem os outros sete empregados da casa. Ora, 
estes empregados são sujeitos a adoecer, de facto 
adoecem e deixam de comparecer no senado. 

Os porteiros do salão e da secretaria, com quanto 
exactos no cumprimento de seus deveres e assiduos 
quanto podem ser, são hoje homens idosos, achacados de 
molestias, e porconsequencia faltam ás vezes ao serviço. 

que o senado tem sempre attendido, tando que ha no 
numero dos empregados da casa quatro filhos de antigos 
empregados.  

E’ o que tenho a dizer. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tudo 

quanto disse o Sr. 1º secretario não é contra aquillo que 
observei ao senado. No que insisti foi unicamente em fazer 
com que a concurrencia se verifique, porque essa 
concurrencia não existe de facto; appareceram 16 
requerimentos que não foram tomados em consideração, e 
eu não sei porque aconteceu isso sinão pela razão em que 
se fundou o parecer da mesa, isto é, entenderem o Sr. 
presidente e mais dois membros da casa que se devêra 
não augmentar, antes diminuir, o numero dos empregados.

Mas o Sr. 1º secretario quer que seja nomeado um 
de fóra, isto é, quer que haja um empregado mais, e então 
digo eu que volte o parecer outra vez á commissão, afim 
de que ella tome em consideração esses dezeseis 
requerimentos. 

Era preciso portanto que o nobre 1º secretario 
attendesse ás razões que teve a mesa para em vez de 
propôr um dos 16, propôr um dos que já existem na casa, 
e aquelle que está actualmente exercendo o emprego de 
que se tracta; mas o nobre 1º secretario não fez isso, e era 
o que na realidade se tornava necessario que fizesse. 

Agora quanto á necessidade do serviço, isto, a fallar 
a verdade, o nobre 1º secretario é quem sabe mais; eu não 
posso discutir si é preciso augmentar, si diminuir o numero 
dos empregados; sobre esta questão eu me atenho 
completamente ao parecer da commissão; como tenho tres 
contra dois, como tenho o voto do Sr. presidente contra o 
do Sr. 1º secretario, e tanto um como outro sabem 
perfeitamente o serviço e o modo por que é 
desempenhado, sympathiso mais com a opinião do nobre 
presidente do senado e de mais dois membros da mesa, 
do que com o parecer do nobre 1º secretario e mais outro 
membro da mesa; mas não pretendo saber qual dos dois 
tem razão. 

O que eu queria e me parece justo é que se avaliem 
todos os requerimentos que foram offerecidos á 
consideração da mesa, para que não pareça que 
queremos estabelecer aqui uma especie de principio 
hereditario. 

Si a mesa disser: «Senhores, avaliámos os 16 



O correio é um homem em estado completamente 
valetudinario; é asthmatico e de mais a mais sujeito a 
erysipelas que a miudo o impedem de sahir de casa. Têm 
portanto os dois guardas de fazer o serviço de correio e a 
pé, o que os distrahe do serviço da secretaria e do salão, 
acontecendo muitas vezes não haver aqui o numero 
necessario para o serviço da secretaria e do salão durante 
as sessões. 

Em conclusão, estou persuadido de que, emquanto 
os empregados da casa não tiverem direito á 
aposentadoria, para deixarem vagos os seus logares 
desde que se invalidarem, forçoso será lançar mão do 
recurso que proponho, para que o serviço não padeça. 

Agora declaro ao senado e ao nobre senador que 
proponho para este logar de preferencia aos outros 
pretendentes a Frederico Augusto Pereira da Cunha, 
porque me parece que é um moço em quem concorrem as 
habilitações necessarias, e porque é filho de um antigo 
empregado do senado muito prompto, casado o onerado 
com familia, circumstancias a 

concurrentes, e encontrámos que fulano, o mesmo 
proposto pelo Sr. 1º secretario, é o que tem mais 
habilitações», calar-me-hei; porque ainda não contestei de 
maneira alguma as opiniões proferidas pela maioria da 
mesa; mas desejo o que é justo. 

Ha porém entre a avaliação que fez o nobre 1º 
secretario da sufficiencia do numero dos empregados e a 
que fez a maioria da mesa uma divergencia notavel. O Sr. 
1º secretario entende que o serviço não póde ser bem feito 
sem se augmentar mais um empregado; e a maioria da 
mesa entende que o serviço póde continuar a ser feito pela 
forma em que se acha com o mesmo numero de 
empregados. 

Hei de votar sem duvida alguma pelo parecer da 
maioria da mesa, até porque me parece (talvez esteja 
enganado) que o continuo da secretaria deixou de existir, 
foi supprimido este logar; e assim devia ser, Sr. presidente, 
porque, si não cuidamos de augmentar o numero dos 
officiaes da secretaria, como havemos de dar-lhe um 
continuo? Seria verdadeiramente uma anomalia. Mas 
sobre isto não quero emittir opinião alguma. 
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Portanto, vou requerer que, passando o parecer da 

mesa, V. Ex. consulte o senado si convém em que haja 
mais um empregado, como propõe o voto em separado; e, 
si o senado resolver pela affirmativa, seja então o parecer 
remettido á mesa para reconsideral-o, visto que o voto do 
Sr. 1º secretario é para que se admitta pessoa de fóra; 
portanto, o que requeiro é que V. Ex., quando puzer em 
votação o voto em separado, pergunte em primeiro logar si 
o senado convém em que haja mais um empregado, 
porque, si o senado approvar nesta parte o voto em 
separado, é de justiça que o parecer volte á commissão, 
afim de que ella tome em consideração os requerimentos 
dos dezeseis pretendentes. 

E’ apoiada a seguinte emenda: 
«Si passar a 1ª parte do parecer em separado do 

Sr. Mafra, isto é, que é necessario mais um empregado, 
então volte o parecer á mesa para que se tomem em 
consideração os requerimentos em que se pediu o logar 
vago. – Visconde de Jequitinhonha.» 

Encerrado o debate, passa para a 2ª discussão o 
parecer e egualmente o voto em separado do Sr. 1º 
secretario, sendo rejeitada a emenda do Sr. visconde de 
Jequitinhonha. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a discussão, adiada em 20 do corrente, do 

art. 1º da proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça, com a emenda do Sr. 
Vasconcellos. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, quem ouviu e quem leu o discurso proferido 
pelo illustre senador pela provincia de Minas Geraes, deve 
ter apprehensões muito serias e muito graves contra os 
principios que eu enunciei e sustentei em uma das 
sessões passadas. Quem considerar que esse illustre 
senador discute sempre as questões no parlamento com 
louvavel, habitual e consuetudinaria prudencia, ha de 
sorprender-se vendo o calor com que elle procurou 
combater quer o projecto, quer as idéas que apresentei; e 
de certo se tomará de terror, si o senado adoptar a 
emenda que offereci a respeito da materia de que nos 
occupamos. 

Disse o nobre senador que o ministro da justiça foi 

precipitado não me cabe, Sr. presidente, e para mostral-o 
sou obrigado, em resposta ao honrado senador, a declarar 
o que eu ainda não tinha dito ao senado. 

Tractando deste assumpto, procurei nas luzes da 
secção de justiça do concelho de estado o auxilio que elle 
costuma dar ao governo. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Peço a 
palavra. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Reuni-me 
differentes vezes com os honrados senadores que são 
conselheiros de estado, ouvi suas opiniões, modifiquei o 
projecto no sentido das observações de tão distinctos 
jurisconsultos, discutimos a materia em conselho, e vim 
offerecel-a á consideração do corpo legislativo. Vê, pois, V. 
Ex. que eu me cerquei de auctoridades que não podem ser 
recusadas. Não quero dizer com isto que segui em tudo as 
opiniões desses illustres membros do concelho de estado; 
mas, conformando-me com muitas dellas, alterei o projecto 
nesse sentido. 

O SR. D. MANUEL: – E’ uma declaração de muita 
importancia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Assim redigido o 
projecto, apresentei-o ao senado na sessão de 31 de maio 
proximo passado, e, conforme pedi nessa occasião, foi elle 
remettido ás commissões de constituição e de legislação. 
As honradas commissões reuniram-se, deram-me a honra 
de assistir aos seus primeiros trabalhos; prestei todos os 
esclarecimentos que ellas de mim exigiram; por fim 
apresentaram o seu parecer e declararam os seus 
honrados membros que na discussão offereceriam 
emendas e discutiriam outras que o ministro da justiça 
apresentasse. Faz parte desta commissão o nobre 
senador a quem tenho a honra de responder. Para 
demonstrar que não houve precipitação da minha parte, 
parece sufficiente o que acabo de expôr. 

No conceito do nobre senador, a emenda que se 
discute é inconstitucional... 

O SR. D. MANUEL: – Desistiu disso. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...é attentatoria 

dos direitos do cidadão, tende a impedir a reunião do jury e 
a exagerar os inconvenientes da lei de 3 de dezembro de 
1841! Na opinião do nobre senador, não tem merito o que 
eu disse em relação á separação das funcções policiaes 
das judiciarias, porque essa separação é incompleta, é 



temerario, que ha de arrepender-se da precipitação com 
que obrou! que, em vez do progresso que prometteu, 
apresentou o regresso, não o regresso de 10 ou 20 annos, 
mas o das ordenações do liv. 5º da mesa censoria creada 
por el-rei D. José I! Emfim, senhores, o nobre senador 
entende que eu quero estabelecer uma legislação de 
sangue; que quero a marca de ferro quente, o açoute, a 
tortura! O nobre senador até soccorreu-se das musas para 
combater-me, e foi buscar allusões em versos applicaveis 
á impericia com que procedi, apresentando o projecto que 
se discute! Vê pois, V. Ex., Sr. presidente, a necessidade 
que eu tenho de dizer algumas palavras para justificar a 
emenda que mandei á mesa. 

Senhores, si, quando se tracta da reforma de 
qualquer lei de interesse secundario, é preciso sempre que 
precedam a reflexão e a madureza, para que a obra que 
se pretende fazer sáia, sinão perfeita, pelo menos o melhor 
possivel, muito maior attenção é preciso dispender-se 
quando se tem de reformar as leis organicas do processo 
criminal. A censura de 

ineficaz! O nobre senador permitta que eu recorde ainda 
alguns motivos pelos quaes parecia que devêra contar 
com o apoio de S. Ex. 

Em 1848 o nobre senador era membro do ministerio 
que apresentou na camara dos deputados uma proposta 
de reforma judiciaria; não posso conceber que trabalhos 
desta natureza sejam trazidos á assembléa geral sem 
accôrdo de todos os membros do ministerio. Esse projecto 
apresentado então pelo Sr. ex-ministro da justiça José 
Antonio Pimenta Bueno, apezar de ser muito 
recommendavel, como são todos os trabalhos desse 
distincto senador, é ainda mais incompleto do que o meu 
no que diz respeito á separação das attribuições de que 
fallou o nobre senador por Minas Geraes. Digo – mais 
incompleto – porque reconheço que o meu tambem não é 
completo. 

Outra razão. Quando em 1854 se discutia na 
camara temporaria a reforma judiciaria apresentada pelo 
nobre ex-ministro da justiça o Sr. Nabuco, reforma em que 
está consagrada a idéa do augmento 
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de renda para ser jurado, o nobre senador por Minas 
Geraes era membro do ministerio... 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...e note-se mais 

que declarou se naquella camara que fazia-se da 
passagem deste projecto questão de gabinete. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ainda mesmo 

que não houvesse esta declaração, é obvio que não era 
possivel que contra as idéas do ministerio se houvesse 
apresentado essa proposta. Si a emenda que se discute é 
inconstitucional, attentatoria dos direitos do cidadão; si ella 
tende a fazer o paiz regressar para o tempo de el-rei D. 
José, como é possivel que uma tal disposição fôsse 
acceita e sustentada pelo nobre senador, apostolo, 
segundo nos declarou na sessão passada, dos principios 
liberaes? Vê portanto V. Ex. que tinha mais estes motivos 
para acreditar que o valioso apoio do nobre senador não 
me faltaria nesta occasião.  

Senhores, por occasião de combater a emenda que 
se discute, o nobre senador (que me pareceu não o Sr. 
visconde de Abaeté um pouco alquebrado pelos annos, 
mas o antigo parlamentar de nossas passadas luctas, 
agora remoçado) enunciou taes principios que, com todo o 
respeito devido a S. Ex., lhe peço permissão para 
contrarial-os, porque os considero altamente perigosos e 
inconvenientes. 

Disse o nobre senador (lendo): «Cumpre que o 
nobre ministro primeiramente passe a esponja do 
esquecimento sobre as circumstancias em que se 
promulgou a lei de 3 de dezembro de 1841, e que não 
queira saber si seus auctores se inspiraram nos principios 
liberaes ou nos contrarios.» Para responder a esta parte 
do discurso do nobre senador, bastava que eu recordasse 
as palavras que tenho proferido no senado em duas 
sessões consecutivas. 

Tenho dito que, apresentando o projecto de que 
tractamos, não me tinha inspirado de principios liberaes ou 
conservadores; que tinha absolutamente esquecido as 
divisões dos partidos do paiz; porque considerava que a 
época actual, como uma época de calma, era a mais 
propria para conseguirmos concessões de um e de outro 
principio, para quebrarmos a exageração de uns e de 
outros, afim de legislarmos da maneira que mais 

mas direi ao nobre senador que devemos queimar, 
extinguir, riscar de nossa legislação disposições 
similhantes. 

Senhores, disse o nobre senador que 
circumstancias podem dar-se tão justificadas em que se 
deva legislar contra a constituição e contra as maximas de 
direito criminal! E’ outro principio que não posso deixar 
passar sem reparo. Não entendo que haja circumstancia 
alguma em que o legislador possa ou deva calcar aos pés 
a constituição para legislar. Quem é que dá poder ao 
legislador? E’ a constituição do Estado: logo, como elle ha 
de violal-a; qual é a força moral que lhe resta para legislar, 
violando a constituição? A constituição é tão sabia que tem 
disposto para circumstancias graves tudo quanto podia 
fazer em prol da manutenção da ordem publica; nos casos 
extremos em que póde ser necessario sacrificar a 
liberdade ahi está na constituição o meio de fazel-o. 

Não vejo pois que deva o legislador esquecer-se da 
constituição, quando tracta de legislar; e muito mais me 
sorprendeu, Sr. presidente, que, no conceito de tão 
illustrado legislador, possa fazer-se uma lei criminal postos 
de parte os principios de direito. 

Elles derivam de principios de eterna verdade e de 
justiça; como pois será possivel que os deixemos para 
applicarmos um direito criminal especial contra a natureza? 
Servindo-me mesmo de um exemplo do nobre senador, 
direi: será possivel que o direito criminal consagre o 
principio de que o pai deva vir em juizo denunciar o filho, 
de que alguem possa ser condemnado sem ser ouvido?! 
Eu quero até acreditar que não comprehendi bem o nobre 
senador, porque talvez o seu discurso não esteja 
extractado convenientemente. 

O SR. D. MANUEL: – Está bem extractado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu o acceito. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Senhores, as 

questões de circumstancia são momentaneas; o legislador 
não deve attender sómente á actualidade; cumpre que elle 
vá mais longe; trabalhando para o futuro, para todas as 
circumstancias, cumpre que respeite os principios sempre 
e em todas as circumstancias valiosos, porque são 
eternos. Recordarei o que a este respeito disse um 
senador fallecido de quem hontem fallou o honrado 
membro pela provincia de Minas Geraes: «Os homens 
passam, passam as circumstancias, mas os principios 



conveniente fôsse aos verdadeiros interesses da 
administração da justiça. (Apoiados.) 

Quem se enuncia deste modo não quer revolver os 
archivos do senado para apresentar em contradição 
aquelles de seus membros que combateram essa lei; tal 
não era minha intenção e tal não é ainda hoje o meu 
empenho. Mas, não obstante, direi ao nobre senador que, 
si elle reconhece que a lei de 3 de dezembro de 1841 
contém em muitas disposições offensas graves á 
constituição do Estado, S. Ex. não deve consentir, nem 
com o seu silencio, nem com o seu voto, que uma tal lei 
continue a reger o paiz; porque o primeiro dever do 
legislador é vingar a constituição do Estado das offensas 
que se lhe fizerem; e sem duvida que S. Ex., entendendo 
que nessa lei ha disposições inconstitucionaes, deve 
empregar todo o esforço de seus reconhecidos talentos 
para que taes disposições se risquem de nossa legislação; 
para que taes artigos se queimem; e, si fôr necessario, 
levante-se uma fogueira (não fallo da fogueira da 
inquisição); 

subsistem, a despeito das intrigas, a despeito das paixões, 
sahem triumphantes de todas as luctas e sabem vingar-se 
dos ultrages que lhes irrogam a má fé, a ambição e a 
ignorancia.» Entendo pois que nunca devemos esquecer 
os principios, quando se tracta de legislar. 

No conceito do nobre senador, apresentando esta 
emenda e sustentando-a, quero corrigir com leis os abusos 
da auctoridade; acho mais commodo vir pedir ao corpo 
legislativo uma medida do que mandar responsabilisar as 
auctoridades que se desviam das regras de direito! Eu já 
disse em uma das sessões passadas, fallando da prisão 
preventiva, que a lei auctorisava a continuação della além 
de 8 dias, si a auctoridade se defendia com a affluencia de 
negocios; disse que não constava que tribunal nenhum do 
paiz tivesse mandado responsabilisar as auctoridades, 
porque não tivessem processado dentro dos 8 dias de que 
falla o codigo do processo. 

Notou-se porém em um aparte: «São abusos.» 
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Respondi que, si são abusos, estão elles tão inveterados 
que é preciso uma disposição de lei que torne bem claro e 
bem patente que não queremos que continue a vexação 
do cidadão, a demora da formação da culpa além de um 
prazo que fôr necessario para a investigação da verdade, e 
para garantir os direitos da sociedade e do indiciado. 

Mas, o que se me respondeu a isto? «Estais no 
regresso; a ordenação do livro 5º era mais branda do que 
as disposições que quereis fazer para o paiz!» Sr. 
presidente, V. Ex. ha de como eu venerar muitas 
disposições da legislação portugueza, ella ainda hoje 
regula os direitos do cidadão brasileiro em muitas questões 
importantes. Si a legislação portugueza podia ser 
condemnada, é justamente naquelles pontos que o nobre 
senador citou, não digo para tornar odioso o ministro da 
justiça, mas para combatêl-o com mais efficacia; porque 
julgo que o nobre senador não tem nem póde ter empenho 
algum em querer tornar-me odioso; mas pareceu no seu 
discurso querer chegar a esse resultado. 

Nesse alvará de 5 de março de 1780 a formação da 
culpa deve ter logar dentro de 8 dias... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: –  Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  Ora, si 

porventura o meu projecto é uma cópia da ordenação do 
livro 5º, então o codigo do processo, em cuja elaboração 
teve grande parte o nobre senador por Minas-Geraes, 
remonta-se tambem á legislação do tempo de el-rei D. 
José, porque o codigo do processo contém a doutrina 
desse alvará. 

Bem se vê que quem quizer argumentar deste 
modo ha de reconhecer que a nossa legislação tem muitos 
pontos de contacto com a legislação portugueza. Nem era 
estranhavel que nós, dependentes tantos annos da 
metropole, regidos por sua legislação, proclamada a 
independencia, adoptassemos muitos principios dessa 
legislação: é o mesmo que aconteceu aos Estados-Unidos 
da America. Isto porém parece que não seria motivo para 
recommendar ás fogueiras da inquisição os auctores do 
codigo do processo. 

Fallando da imprensa, disse o nobre senador: «O 
ministro da justiça, em vez de homens de palha, quer 
homens de ouro; elle quer que o cidadão brasileiro fique 
privado do direito politico de ser jurado, e não considera 
que nisso viola a constituição do Imperio.» Não 

Senhores, a constituição diz, no art. 151: «O poder 
judicial é independente, e será composto de juizes e 
jurados, os quaes terão logar no civel e crime, nos casos e 
pelo modo que os codigos determinarem.» Ora, a 
constituição, definindo o que são direitos politicos, não 
comprehendeu, nem me parece que podia comprehender, 
o direito de ser jurado, porque a constituição confiou ao 
codigo a tarefa de decretar as condições necessarias para 
se ser jurado. 

O SR. D. MANUEL: –  Assim como para ser juiz de 
direito, juiz municipal, etc. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  A constituição 
diz: «E’  direito politico o direito de votar e de ser votado.» 
Si é direito politico o de votar e ser votado, e outros que 
estão claramente determinados na constituição no art. 173 
e seguintes, não tendo ella entre esses comprehendido a 
qualificação do jurado, como será isso direito politico 
constitucional? Ora, tanto me parece que não está elle 
comprehendido, que, si assim não fôsse, não seria 
simplesmente a lei de 3 de dezembro que teria nesse 
ponto infringido a constituição, já o teria feito o proprio 
codigo do processo, porque, no artigo que V. Ex. citou a 
respeito dos individuos que podem ser jurados, se diz que 
não podem sel-o os condemnados por crime de homicidio, 
moeda falsa, estellionato e outros; e a constituição declara 
no art. 8º que suspende-se o exercicio dos direitos politicos 
sómente por sentença condemnatoria á prisão ou a 
degredo, emquanto durarem seus effeitos; logo é visto que 
o codigo do processo, estendendo essa inhabilitação além 
dos termos da constituição, a infringe, ou então o fez 
porque não considerou como direito politico o direito de ser 
jurado. 

O SR. D. MANUEL: –  Isto não tem resposta, meus 
senhores. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  A questão 
portanto, unica grave no meu conceito, é saber si convém 
ou si não convém augmentar a renda dos jurados... 

O SR. D. MANUEL: –  Unicamente. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  ...porque não 

posso conceder que a constituição, confiando ao legislador 
a confecção de um codigo criminal e civil, segundo taes 
bases, não fallando expressamente no direito politico que 
podiam ter os individuos que houvessem de exercer 
attribuições em virtude do disposto nesses codigos, não 



comprehendi bem o nobre senador neste ponto; julgo 
porém que elle se sirviu de uma amplificação rhetorica; 
que exigindo eu o duplo do rendimento para ser jurado, 
afigurou-se a S. Ex. que eu queria homens de ouro; não 
comprehendo absolutamente si nisto ha alguma allusão. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE’ : –  V. Ex. disse 
que havia homens de palha. E’  preciso que tambem haja 
homens que não sejam de palha. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  Mas parece 
claro o que eu quiz significar com estas palavras. Eu disse 
que havia homens de palha, isto é, homens que não 
existiam, para frustrarem a responsabilidade dos abusos 
da imprensa. Eu tractarei depois disto em logar proprio. 

O nobre senador, desenvolvendo este pensamento, 
disse: «O codigo do processo, como complemento da 
constituição, podia estabelecer uma renda para ser jurado; 
mas a legislação posterior ao codigo do processo, não o 
podia fazer sem offensa da constituição.» 

posso conceder, digo, que devamos considerar direito 
politico o direito de ser jurado. 

Mas quanto á renda. O nobre senador disse, 
senhores: «E’  tal a innovação pretendida pelo actual 
ministro da justiça, que elle exige a renda de senador para 
ser jurado.» Mas, si assim é, direi eu ao nobre senador, 
como não se revolta elle contra a actual legislação, que 
exige para ser jurado a renda de senador, porque a lei de 3 
de dezembro de 1841 exige 800$. Isto é expresso no 
artigo desta lei (lendo). No art. 27 ...400$, 300$, 200$, e 
quando provier o rendimento de commercio ou industria 
deverão ter o duplo; logo são 800$. Si pela observação 
feita pelo nobre senador pela provincia de Minas, deve-se 
condemnar a emenda por exigir do jurado a renda de 
800$, então cumprirá tambem condemnar essa disposição 
que já se acha no nosso codigo! 
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E foi S. Ex. nesta occasião que, revestindo-se de 

todas as formulas do orador, disse: «Eu não espero que o 
actual ministro da justiça arranque do senado uma lei que 
contenha uma tal disposição.» 

O SR. D. MANUEL: – Esse rasgo de eloquencia se 
parece com o pai desnaturado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas vamos á 
questão da renda. Nos paizes que considero os mais 
adiantados, na Inglaterra e na França, se exigem as 
seguintes condições: edade... A edade tenra não é a mais 
propria para o desenvolvimento do espirito, requer-se 
portanto a edade em que a reflexão acompanha o homem, 
em que elle póde porconsequencia fazer uso de suas 
faculdades intellectuaes. 

A legislação daquelles paizes considera a renda 
como garantia de independencia; isto na Inglaterra, isto na 
França. Eu trago aqui uns apontamentos que extrahi de 
um livro que mal pude soletrar. Permitta-me o nobre 
senador que lhe apresente esta comparação. Para ser 
jurado em Inglaterra requer-se a renda liquida de 10 libras, 
que o cidadão seja locatario ou rendeiro até 20 libras, que 
pague o imposto dos pobres tambem de 20 libras, e essa 
taxa se eleva em alguns pontos importantes da Inglaterra a 
30 libras. 

Na França requer-se que o cidadão pague um 
imposto territorial de 300 francos, o que suppõe, na opinião 
dos auctores que consultei, uma renda oito vezes maior do 
que a que se exige na Inglaterra. Para ser jurado na 
França é preciso portanto ser mais rico, ser mais poderoso 
oito ou dez vezes do que na Inglaterra. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – V. Ex. está 
enganado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estes 
apontamentos me induzem a crêr que a renda em todos os 
paizes é exigida como condição para ser jurado; porque, 
assim como se requer que o homem tenha o senso 
necessario para discernir o verdadeiro do falso, tambem se 
exige que elle tenha certa independencia que provem dos 
seus meios de existencia. 

Eu já disse que a independencia nem sempre 
provém de taes meios, pois está o mais das vezes no 
caracter e na educação; tambem não quero entrar agora 
na questão do modo de computar a renda, sujeita ás 
condições de despesa, em vez de tomar por base o 

emendado ou alterado, porque é complementar da 
constituição. 

O SR. D. MANUEL: – E' uma metaphysica que não 
comprehendo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Peço perdão a S. 
Ex., não posso concordar com este principio; considero o 
codigo do processo como uma lei que póde ser revogada 
por outra lei regulamentar, guardadas as mesmas formulas 
que se estabeleceram para a sua discussão e adopção. 

O SR. D. MANUEL: – Agora digo mais, isto é de 
simples intuição, não precisa demonstração. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A doutrina da 
emenda, diz o nobre senador, impede, obsta a reunião dos 
jurados, porque eleva o censo e ao mesmo tempo o 
numero necessario para haver concelho de jurados. Eu já 
disse em outra occasião que os quadros organisados na 
secretaria da justiça, que li ao senado, me auctorisavam 
para declarar que tal inconveniente se não daria, porque é 
certo que na maior parte das provincias, nos termos mais 
importantes, é muito crescido o numero dos jurados, e a 
disposição da emenda não póde impedir que o jury se 
reuna. 

Mas disse-nos S. Ex. «Vêde que o ministro da 
justiça de 1851 queria essas reformas a que vos referis, 
mas diminuia ao mesmo tempo o numero das recusas 
estabelecidas pela legislação, de sorte que tornava mais 
facil a reunião dos jurados.» 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu não disse 
isto, perdôe-me V. Ex.; o que eu disse foi que tornava mais 
incertos os juizes. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ainda assim 
serve ao meu proposito. Não dando porém como opinião 
de V. Ex., direi quanto á esta parte que, pretendendo-se 
diminuir o numero das recusações por parte da defesa e 
por parte da accusação, ainda entendia-se que eram 
necessarios 150 jurados; com maior razão devo exigir 100, 
quando conservo intacto o direito de recusarem as partes 
até 12 jurados. 

Agora quanto á não incerteza de juizes resultante 
desta disposição, tambem me permittirá S. Ex. que eu faça 
uma reflexão. S. Ex. considera que a incerteza de juizes 
está no numero que compõe os concelhos; e que, exigindo 
a lei 36 jurados para haver sessão, a incerteza de juizes é 
sempre a mesma. Eu divirjo completamente do nobre 



imposto. São alheias ao meu proposito taes 
considerações; e si as apresento, é para demonstrar que 
os legisladores do Brasil, desde os primeiros que tomaram 
parte na confecção do codigo do processo, até os que 
collaboraram na lei de 3 de dezembro de 1841, não 
violaram a constituição exigindo mais avultada renda para 
ser jurado. 

O SR. D. MANUEL: – E depois, em 1854 tambem. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Em 1854, em 

1848, etc., e em todos os projectos que se têm 
apresentado, onde mais ou menos as condições de 
qualificação se têm elevado. 

Mas o codigo do processo podia fazer isso no 
conceito do honrado senador. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE': – Eu disse que se 
podia adoptar essas razões. 

O SR. D. MANUEL: – Não o comprehendo. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 

entende que o codigo do processo não póde ser 

senador; entendo que, havendo maior numero de jurados 
qualificados, que podem ser sorteados para servirem nas 
differentes sessões, é que ha a incerteza de juizes de que 
fallou o ministro da justiça no relatorio de 1851 a 1852, e 
de que tambem tractei em uma das sessões passadas. 
Portanto, a prevalecer a opinião do nobre senador, o que 
se seguiria é que o jury em toda a parte do mundo teria 
juizes certos, mesmo naquelles paizes onde se exige 40 
ou 50 jurados para haver sessão. Si a certeza se refere ao 
jury depois de sorteados os jurados, segue-se que no jury 
os juizes são sempre certos; isso me parece obvio. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Sorteados um ou 
dois mezes antes... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E' por isso 
mesmo que é preciso que haja maior numero de juizes 
qualificados, porque aliás ha sempre os mesmos 
individuos, como já disse outro dia. V. Ex. forneceu-me 
com este aparte bellissimo argumento. Desde que um 
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termo tem 50 jurados, e se sorteião 48, como a lei exige, 
isso trará o inconveniente, não só de se tornarem certos os 
juizes, como de não poder o réo ser julgado em 2ª sessão 
pelo mesmo jury, como importa á administração da justiça. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Os mesmos 
inconvenientes traz o caso figurado por V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O caso que 
figuro não póde trazer os inconvenientes apontados, 
porque exijo 100 jurados; dou pelo menos a possibilidade 
de poder o réo ser julgado no mesmo logar, quando o 
processo tiver de ser submettido a segundo julgamento. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não ha juizes 
certos neste caso? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – São mais 
incertos do que aquelles a respeito dos quaes não se póde 
duvidar, isto é, a respeito daquelles individuos que podem 
dizer: o meu officio é ser jurado. Salvo si o nobre senador 
entende que o numero de 100 jurados ainda é pequeno, 
porque então está na minha opinião; mas me parece que 
não é tambem conveniente elevar muito o numero de 
jurados, nem reunil-os sómente nas cabeças de comarca, 
porque essa mesma disposição póde trazer gravissimos 
inconvenientes á administração da justiça. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado, são os 
inconvenientes da proposição da camara dos deputados. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não sei que 
possa ser desairoso a ninguem o ser privado do exercicio 
de um direito, quando uma lei o exclue por não satisfazer a 
certa condição por ella julgada necessaria. Si o nobre 
senador continuasse a entender, com o seu collega o Sr. 
ex-ministro da justiça, que se devia duplicar o rendimento 
dos jurados impondo essa condição na lei, de certo não 
fazia injuria a ninguem, porque o legislador o que procura é 
considerar as condições geraes, e por ellas determinar-se 
de modo conveniente aos interesses publicos. 

Assim me parece não proceder a objecção do 
nobre senador produzida contra a emenda substitutiva, 
que eleva a renda dos jurados, quando S. Ex. disse que si 
a emenda não é inconstitucional, tende ao menos a privar 
grande numero de cidadãos brasileiros do exercicio de um 
direito em cujo gozo elles têm estado. 

O nobre senador tambem disse que fôra melhor 
que se considerassem rehabilitados os individuos a quem 
ha pouco me referi, e a que se refere o artigo 29 da lei de 3 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Mas eu não fallei 
desse modo, perdôe-me V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Entendo até que 
convinha estender essa impossibilidade a outros crimes 
que deixo de mencionar, porque não quero tomar tempo 
ao senado. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não vou contra 
isso, mas deixe-se a possibilidade da rehabilitação 
passado algum tempo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os principios que 
sustentei na sessão passada, fallando a respeito do tal 
homem de palha e do tal homem de ouro são invocados 
pelo nobre senador como poderoso motivo para declarar 
que o ministro da justiça é o culpado, é o responsavel 
pelos artigos anonymos que se publicam contendo injurias 
pessoaes. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu não disse que 
era responsavel. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O ministro da 
justiça, disse o nobre senador, si está dormindo e sonha 
com um artigo anonymo, acorda immediatamente, sahe da 
sua casa, abre as portas da secretaria da justiça, e manda 
inquirir sobre o que diz esse anonymo... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E a respeito de 
empregados de muita intelligencia e integridade. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...a respeito de 
empregados de muita intelligencia e de muita integridade! 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Apoiado, 
confirmo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eis-aqui o nobre 
senador por Minas respondendo a si mesmo. Senhores, de 
que tracto nesta emenda? Tracto de artigos anonymos que 
contêm injurias pessoaes; e por ventura os actos 
irregulares da auctoridade estão comprehendidos nesta 
disposição? Não foi esta minha intenção; o nobre senador 
póde bem vêr, comprehende perfeitamente que eu não me 
refiro a actos de empregados publicos, porque eu disse 
que esses actos deviam ser discutidos no interesse 
publico, embora se censurassem esses actos, e nessas 
censuras se contivessem injurias pessoaes. 

Mas, será novo, será extraordinario que o ministro 
da justiça, quando lê uma accusação sobre ponto grave, 
feita a qualquer empregado publico, subordinado á sua 
jurisdicção, diga a esse empregado que se justifique no 



de dezembro de 1841, isto é, os individuos condemnados 
por homicidio, estellionato, etc., desde que acabassem de 
cumprir suas sentenças; ora, me parece que esses 
individuos não têm as condições de moralidade requeridas 
para ser jurado, e nesse caso a privação do gozo desse 
direito é da legislação de todos os paizes. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – V. Ex. está 
enganado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Achei na 
legislação franceza uma disposição similhante. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Está enganado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde ser, mas 

creio que a rehabilitação de taes individuos, logo depois de 
cumprirem as sentenças, não era admittida nem pelo 
nosso codigo, nem pela legislação de outros paizes. 

conceito do governo? Que relação tem isto com a 
honestidade do magistrado que é arguido? não se lhe 
offerece excellente occasião para mostrar que não é 
verdadeiro o facto que lhe é attribuido? 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu, como 
auctoridade, agradecia esse favor. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Pois não se dá 
importancia á imprensa procedendo desse modo? creio 
que sim. 

Parece-me portanto que o nobre senador não póde 
tornar responsavel pelos artigos anonymos, que contêm 
injurias pessoaes, ao ministro da justiça que nunca os 
acoroçoou e não os acoroçoará jamais, porque entende 
que a injuria pessoal não aproveita, não serve á causa 
publica, e por isso tem horror a todo o homem que se 
serve da arma da injuria pessoal para aggredir, não ao 
empregado publico, mas, 
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como disse em outra occasião no senado, o pai de familia 
honesto, inoffensivo, que fica exposto a todo o fel que 
quizer derramar contra elle um seu desaffecto. 

E por esta occasião seja-me permettido tambem 
rectificar o que disse a respeito da imprensa. Eu fiz o maior 
e o mais completo elogio á imprensa diaria do Rio de 
Janeiro; disse que nessa imprensa se liam artigos de 
profundo interesse; que não era desses redactores, que 
não era dessas pennas habeis que partiam as injurias 
pessoaes. Portanto não sei para que o nobre senador 
defendeu a imprensa neste ponto, como que 
recommendando, como que insinuando que eu a havia 
desconsiderado. 

O nobre senador reconheceu que, tanto quanto é 
possivel, estabeleci a linha divisoria entre as funcções 
judiciarias e as funcções policiaes: é a unica concessão 
que eu faço ao partido liberal. Eu já disse, fazendo toda a 
justiça aos collaboradores da lei de 3 de dezembro, que a 
idéa da separação das funcções policiaes da judiciarias já 
era idéa dessa lei, já era idéa do regulamento promulgado 
em 1842. 

Mas, disse tambem e repito que não podemos 
estabelecer n'essas attribuições uma differença tal qual a 
que convinha, si tivessemos melhor systema de divisão do 
nosso territorio, si tivessemos um pessoal abundante, 
como possuem todos os paizes onde essa divisão se 
estabeleceu em grande escala. 

Não vim portanto com essa medida fazer alarde de 
importante serviço; mas entendo que o projecto melhora 
alguma cousa o estado actual; e, visto que elle tira aos 
delegados e subdelegados a auctoridade de julgar em 
certos crimes que não excedem de 6 mezes de prisão, 
entendo que já é um grande melhoramento que se faz a 
respeito da separação das funcções judiciarias das 
policiaes. 

Cumpre tambem observar ao senado que é o 
regulamento de 31 de janeiro de 1842 e não a lei de 3 de 
dezembro de 1841, que declara que a pronuncia não 
produz os seus effeitos sinão depois de sustentada. Mas 
tem-se entendido que esse regulamento póde ser 
revogado, e de facto o tem sido, tanto que promulgou se o 
regulamento sobre correições, passaportes, titulos de 
residencia, de nomeações de chefes de policia, etc. 
Porconseguinte, si a idéa deste regulamento é boa, ella 

lei de 3 de dezembro, porque essa lei e o regulamento de 
31 de janeiro no art. 60 a estabelece. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – A lei dá 
jurisdicção, mas o regulamento não. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está claro; são 
cousas que escapam. Pois eu hei de dizer que o 
regulamento é que dá a jurisdicção?! E' preciso que se 
faça mais justiça á minha intelligencia, bem que muito 
acanhada. 

A lei dá jurisdicção ao chefe de policia em toda a 
provincia; e, segundo uma lei e o regulamento de 31 de 
janeiro, o chefe de policia tem delegação em certos e 
determinados casos. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não 
comprehendo assim o regulamento. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nem podia deixar 
de ser assim, porque o chefe de policia não póde deixar a 
capital sem ser em virtude de uma portaria do presidente 
que o mande averiguar tal e tal facto, assim como o chefe 
de policia da côrte tambem não póde sahir daqui para ir 
processar, sem que o ministro da justiça expeça um aviso 
nesse sentido. 

O SR. MIRANDA: – O chefe de policia não precisa 
de aviso, nem de portaria para exercer sua jurisdicção em 
qualquer ponto da provincia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – No caso 
expresso do art. 60 não póde sahir sem ordem do governo.

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu entendo de 
outro modo o art. 60. Depois explicarei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A emenda diz 
que os chefes de policia em taes e taes casos irá formar a 
culpa. Ora, pergunto eu: qual é o juizo commissorio que 
vou crear? Si ha tal juizo, elle existe actualmente; nada 
innovo sinão em tirar a jurisdicção do chefe de policia em 
todos os outros casos, e em conserval-a para estes 
especiaes, que, já disse, desejava ficassem bem 
claramente definidos, para que se cortasse o arbitrio, e não 
se podesse argumentar dizendo que o que se queria era 
um juiz a molde do governo, um commissario por quem o 
governo mandasse formar processo. 

Creio que não fui bem comprehendido pelo nobre 
senador. Conservo ao chefe de policia, nos casos de que 
já fiz, menção a auctoridade de formar culpa; estabeleço 
que os delegados e subdelegados, agentes policiaes, 



deve ser consagrada em lei, pois que actualmente o não 
está, e ha o perigo de encarregar-se da repartição da 
justiça um ministro que entenda que o regulamento nesta 
parte não está muito de harmonia com a lei de 3 de 
dezembro, e que tracte de revogar similhante disposição. 

Portanto vê-se que a providencia a respeito da 
separação das funcções judiciarias das policiaes é 
importante, quer pelo lado que acabo de referir, quer pela 
consideração de que tira ás auctoridades policiaes o direito 
de julgar. 

O nobre senador entende que eu estabeleço um 
juizo de commissão, quando confio a formação da culpa 
aos chefes de policia em casos determinados; e a 
argumentação de S. Ex. funda-se no seguinte: 
Actualmente os chefes de policia têm jurisdicção em toda a  
província… 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Pela lei. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …pela lei; agora 

o projecto quer delegar. Em primeiro logar, direi que o que 
se fizer não é acto do governo, é da lei; e em segundo 
logar observarei que ha essa delegação pela 

reunam os esclarecimentos para serem presentes ao juiz 
formador da culpa, para que, habilitado com esses 
esclarecimentos, si forem sufficientes, resolva elle a 
decretação ou a não decretação da pronuncia do réo. 

Ainda assim, é preciso que o nobre senador corrija 
o estado actual; e é por isso, Sr. presidente, que eu dizia a 
V. Ex. que desejava muito a discussão. E' preciso que se 
corrija o estado actual; pois como se procede 
actualmente? Dá-se um homicidio; o chefe de policia 
procede ao acto de corpo de delicto, inquire testimunhas, e 
remette estes esclarecimentos ao juiz para formar a culpa. 
Que novidade pois é que eu introduzi no processo? 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Deixe as cousas 
como estão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O que quero é 
dar o direito de formar culpa e de pronunciar a homens 
letrados, porque me parece que offerecem mais garantias 
do que homens alheios á profissão. 
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A unica differença que ha é que eu não confio a 

essas auctoridades o juizo a respeito dessas provas, 
porque, comquanto o nobre senador pense que a 
pronuncia é acto de pequena importancia, na minha 
opinião é cousa importantíssima… 

O SR. D. MANUEL:  – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …porque a 

pronuncia é o juizo que se fórma em vista da confrontação 
das provas e do depoimento das testimunhas: é do 
exercicio desta attribuição que eu pretendo privar essas 
auctoridades; pois, comquanto reconheça que têm feito 
importantes serviços ao paiz, todavia não se podem doer 
por dizer-se que são estranhas ás letras; nem se estranhe 
que eu procure nas habilitações do juiz mais garantias 
para o cidadão que tem a infelicidade de delinquir. 

Entende o nobre senador que eu fui transcrever a 
respeito da formação da culpa o processo das antigas 
devassas. Confesso ao nobre senador que, quando tractei 
de redigir este artigo, não me lembrei das antigas 
devassas; o que tive por diante foi a necessidade de se pôr 
um correctivo á disposição da lei que espaça a formação 
da culpa além de oito dias, sempre que fôsse isto 
justificado pela affluencia de negocios ou por obstaculos 
insuperaveis. Agora vou explicar ao senado com a mesma 
candura com que me tenho havido desde o principio desta 
discussão, sem querer azedal-a, comquanto tenha tido 
muitas tentações de tambem citar algum verso. 

O honrado senador, que tem elaborado tantas leis 
importantes, e V. Ex., Sr. presidente, cujo auxilio valioso eu 
peço sempre nestas materias, porque é nellas muito 
competente, já viu reformar-se uma lei ou combater-se um 
artigo truncando as disposições principaes della para 
descobrir-lhe uma parte vulneravel? Nem quando se 
legisla se deve proceder assim, nem quando se argumenta 
este procedimento é regular. 

Eu digo: «A formação da culpa terá logar dentro de 
oito dias; este espaço não poderá ser prolongado sinão 
quando affluencia de negocios ou obstaculos insuperaveis 
demorem a acção do juiz; porém nunca poderá exceder 
em taes logares a trinta dias, e em outros a sessenta 
dias.» Ora, eis-aqui, Sr. presidente, a ordenação do livro 5º 
que eu transcrevi! Pois V. Ex. não verá antes uma 
disposição garantidora dos direitos do cidadão? 

E' preciso que o nobre senador se lembre de que se 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eis aqui pois 
como do equivoco do nobre senador, ou da maneira por 
que me exprimi resultou a inconveniencia que procurou 
descobrir neste artigo. Explico pois a razão delle: Quiz 
dizer que o codigo do processo de 1832 tinha sem duvida 
a mesma intenção que eu tenho; nunca passou pela 
cabeça do illustre redactor desse codigo que houvessem 
circumstancias taes em que o juiz prolongasse a formação 
da culpa por seis, oito e mais mezes, como acontece todos 
os dias entre nós. 

Mas disse o nobre senador: «E' um abuso, e vós, 
como ministro da justiça, tendes a obrigação de corrigir 
esse abuso; as auctoridades superiores têm o arbitrio de 
conceder habeas-corpus; ha porconsequencia na 
legislação actual recurso para o cidadão, e portanto não 
precisais estabelecer uma disposição nova.» 

Senhores, eu já disse que procurei informar-me 
com muito escrupulo, dos senhores que occupam logares 
na magistratura da 2ª instancia, e vim ao conhecimento de 
que nunca se tem mandado responsabilisar juizes por 
terem demorado além de 8 dias a formação da culpa, 
porque allegam affluencia de negocios, pleitos importantes 
a decidir, que são chamados para processar um delicto 
importante, que são distrahidos para estes e outros 
misteres de seu officio; e assim não podem ser 
responsabilisados; pois não haverá quem na incerteza da 
verdade de taes allegações condemne a ninguem. 
Entretanto quem soffre nestas questões, emquanto se 
indaga si é abuso ou si não é, é o cidadão. 

Logo prestar-se-ha um valioso serviço ao paiz 
fazendo-se uma legislação que tire o vago das expressões; 
que remova, si não todos, ao menos alguns dos 
inconvenientes que a practica demonstra darem-se na 
execução da lei. Que interesse, que não o da boa 
administração da justiça, póde ter, pugnando por esta idéa, 
o individuo que ora se dirige ao senado? Não sou 
magistrado, quando o fôsse, não me dedignaria de 
advogar aqui a causa delles, sempre que se tractasse de 
emendar qualquer disposição de lei, ou mesmo de 
consultar melhor a sorte dos magistrados. 

Fallo portanto sem nenhum interesse na questão, 
assim como o fará qualquer nobre senador que queira 
fazer-me a honra de entrar no debate, de offerecer-me o 
concurso valioso de suas luzes para emendar-se aquillo 



tracta de uma emenda, e que deve estar sempre em 
relação com o artigo que se tracta de emendar, não se 
destaca. Não é esse o meu pensamento; o nobre senador 
combate-me em um terreno em que não estou. 

(O Sr. Visconde de Abaeté dá um a parte que não 
ouvimos.) 

Eu estou explicando o artigo; como se póde dar ás 
palavras um sentido diverso daquelle que lhes dá seu 
auctor? Onde a lealdade da discussão? 

(O Sr. visconde de Abaeté dá outro aparte.) 
Perdôe-me, Sr. senador, V. Ex. é que combateu-

me; não digo para tornar-me odioso, não; estou que essa 
não foi sua intenção, porque V. Ex. não póde pagar com 
rancor, com odio, a quem tanta sympathia tem por V. Ex. e 
tanto o respeita. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu egualmente a 
tenho por V. Ex. 

que acharem que está incompleto. 
Pois quem entra deste modo na discussão, quem 

se exprime desta maneira, não procede com franqueza e 
lealdade? O nobre senador disse hontem que eu me 
apresento agora como defensor da liberdade e como o 
unico sectario dos verdadeiros principios liberaes. Tambem 
não me dedignaria disso; é porém uma tarefa muito 
elevada, excede ás minhas forças: contento-me com 
pouco, não quero subir tão alto. 

Entendo que o legislador não deve olhar para o 
passado do paiz, para os antigos partidos, porque eu já 
disse que os homens passam, passam as circumstancias; 
mas que os principios subsistem, que a despeito das 
intrigas, a despeito das paixões, sahem triumphantes em 
todas as luctas, e sabem vingar-se dos ultrages que lhes 
irrogam a má fé, a ambição e a ignorancia. Ora, neste 
pensamento, como poderá o nobre senador ou qualquer 
outro meu illustre collega deixar de acceitar o meu convite 
franco e leal? 

Entendeis que a lei de 3 de dezembro carece 
reforma, estais todos concordes nisto; não approvais uma 
reforma mais ampla, vinde discutir uma reforma 
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mais modesta. Não vos agrada ainda esta reforma nas 
proporções em que o debate se tem estabelecido, restringi, 
mostrai na discussão a necessidade dessa restricção; mas 
fazei alguma cousa. Reconheceis que é máo o estado 
actual, que carece de correcção, e quereis cruzar os 
braços diante dessa necessidade cujo brado repercute no 
Brasil de norte a sul! Entendo que não é isto conveniente a 
nossa missão de legisladores. 

O SR. D. MANUEL: – Não é só cruzar os braços, é 
oppôr obstaculos. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não; eu não 
entendo que se ponha obstaculos; entendo que talvez as 
difficuldades tenham nascido de outras causas; mas não 
acredito que possa haver desejo de demorar a passagem 
de qualquer disposição. 

O SR. D. MANUEL: – E' o que eu observo. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não faço esta 

injustiça aos nobres senadores; acredito que elles querem 
a discussão, e por isso eu ainda me não furtei a ella; 
porque, inferior em tudo aos honrados senadores, sou 
superior a elles em uma só cousa, na justiça dos principios 
que defendo. 

O SR. MIRANDA: – Então nós defendemos 
principios injustos? A mim não é superior nisso. 

O SR. D. MANUEL: – Veremos na discussão. 
O SR. MIRANDA: – Defendo principios que 

considero muito justos. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Acho que não ha 

maneira mais delicada de exprimir; si isto póde 
escandalisar alguem, então… 

O SR. D. MANUEL: – O Sr. Miranda está hoje muito 
susceptivel… 

O SR. MIRANDA: – E' o primeiro aparte que dou. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas não 

escolheu boa parte do discurso para dal-o. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A formação da 

culpa vai além do prazo da ordenação do liv. 5º… 
(O Sr. Visconde de Abaeté dá um aparte.) 
Perdôe, eu fiquei muito impressionado com aquella 

mesa censoria a que tenho de mandar os jornaes antes de 
serem publicados. Vá á mesa censoria. – Visto. – Póde 
correr. – Sancto officio, tantos, etc., etc. 

O SR. D. MANUEL: – Isso foi poesia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, o alvará de 

1790, que se refere ao de 1702, não tem execução no 
Brasil, assim como as disposições que fallam em prisão de 
segredo. Este alvará cahiu, é disposição obsoleta; hoje é o 
arbitrio que dirige os juizes nestas questões. 

Fui magistrado 14 annos, fui chefe de policia na 
côrte tres annos, mas, apezar disso, depois que o nobre 
senador fallou, veja V. Ex. que, como costumo, prestei-lhe 
muita attenção, procurei informações e não encontrei uma 
só pessoa do fôro da côrte que me dissesse que este 
alvará é observado. O que diz o art. 181 do codigo penal?

veremos que ahi se emprega a mesma phrase ou phrase 
analoga em relação a uma lei futura. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE': – Admitto. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Admittida esta 

proposição, segue-se que a duvida quanto á 
incommunicabilidade dos presos está unicamente no 
tempo. O alvará do tempo de el-rei D. José I fallava em 5 
dias de segredo; é o alvará de 5 de março de 1790. 

O SR. MIRANDA: – 5 de março de 1790, § 2º. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sim, senhor; é de 

5 de março de 1790, e estabelece isso no § 2º; mas é 
necessario notar a differença entre a legislação portugueza 
e a legislação brasileira. 

A legislação portugueza é feita para um paiz onde a 
população está toda compacta, reunida, e nós temos um 
immenso territorio, nossa população dispersa por todo 
esse territorio; algumas das nossas provincias equivalem, 
sinão excedem mesmo em territorio o reino de Portugal; 
portanto, é necessario ter em consideração que o prazo de 
5 dias não é sufficiente para nós em muitos casos. 

O SR. MIRANDA: – E' o logo da ordenação. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. sabe que 

nestas materias juridicas não se póde argumentar a 
ratione; é preciso ir buscar os factos… 

O SR. D. MANUEL: – E ter em vista o paiz. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …e ter em vista o 

paiz para o qual se está legislando. Dá-se entre nós, por 
exemplo, o crime de moeda falsa; o delicto é commettido 
em uma das cidades interiores do paiz, e é justamente um 
daquelles que mais demanda a incommunicabilidade dos 
interessados… 

O SR. D. MANUEL: – E' verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E, emquanto se 

reunem as provas, emquanto se interroga o preso no 
interesse de descobrir as filiações que esse crime possa 
ter nos differentes municipios ou comarcas da provincia, é 
necessario tempo, Sr. presidente, porque entre nós 
infelizmente não temos ainda caminhos de ferro; si já 
tivessemos estas linhas estabelecidas, então poderiamos 
restringir esses prazos; mas actualmente póde prejudicar a 
justiça a communicabilidade de um individuo que é 
indiciado em um crime desta ordem. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE’: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E então digo eu, 

durante 48 horas se conservará incommunicavel o 
individuo preso por similhante crime, mas nunca a 
incommunicabilidade poderá exceder a 8 dias. Como não 
temos actualmente lei que regule esta materia, parece-me 
que o praso de 8 dias como fatal não é extraordinario; 
todavia, si o nobre senador acha muito 8 dias, não terei 
duvida alguma em acceitar qualquer reducção de tempo, si 
me demonstrar que essa reducção não offende a 
investigação da verdade, e os interesses da administração 
da justiça.
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O SR. D. MANUEL: – Diga que prazo quer, Sr. 
Miranda. 

O SR. MIRANDA: – Não estou reformando. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A nossa 

constituição, que me parece que não póde ser taxada de 
menos liberal, que não podia ter nunca em vista consagrar 
doutrinas que se prestassem ao abuso de que fallou o 
nobre senador por Matto-Grosso, diz em um artigo, no 179 
§ 8: «Ninguem poderá ser preso sem culpa formada 
excepto nos casos declarados na lei; e nestes, dentro de 
24 horas, contadas da entrada na prisão, sendo em 
cidades, villas ou outras povoações proximas, e nos 
logares remotos dentro de um prazo razoavel que a lei 
marcará, etc.» Portanto, a constituição mesmo reconhece 
a necessidade dessa differença… 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – …porque não ha 

de reger na capital do Imperio a mesma disposição que 
para os sertões da provincia de Minas. Fallo em Minas, 
porque os nobres senadores sabem que tenho sempre 
muita gloria em fallar nesta provincia, mas tambem posso 
referir-me aos sertões do Rio Grande e de outras 
provincias. 

O SR. MIRANDA: – Logo o segredo continuará 
além dos 8 dias, e ad licitum. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não ha esse 
indefinido. O que diz o art. 148 do codigo? Vejamol-o; é 
preciso argumentar pausadamente. 

O SR. MIRANDA: – Quando eu fallar, direi. 
O SR. D. MANUEL: – Estou desejoso de ouvil-o. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Diz o art. 148: «A 

qualquer que fôr preso sem culpa formada, dentro de 24 
horas, contadas da entrada da prisão, sendo em cidades, 
villas, ou outras povoações proximas aos logares da 
residencia do juiz; e nos logares remotos, dentro de um 
prazo razoavel, proporcionado á distancia daquelle em que 
o crime foi commettido, contando-se um dia por cada tres 
leguas, o juiz, por uma nota por elle assignada, fará 
constar ao réo o motivo da prisão, os nomes de seus 
accusadores, e testimunhas, havendo-as. 

Eis aqui pois satisfeita, de um modo que não dá 
logar a arbitrio, a disposição que se censura. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ABAETE': – Eu não disse o 

a entender, Sr. presidente, que o ministro da justiça não 
era estranho a artigos de jornaes que se publicam 
exaltando o seu proprio merecimento e procurando instituir 
comparação entre elle e o seu collega, ex-ministro da 
justiça. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu não disse tal 
cousa, perdôe-me V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Parece-me que 
alguem podia tirar essa conclusão das palavras de V. Ex. 
Devo dizer ao nobre senador que nenhuma parte 
absolutamente tenho nesses artigos. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não duvido. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não costumo 

exaltar-me em circumstancia nenhuma da minha vida; não 
havia de procurar uma occasião de rebaixar o merito do 
meu digno antecessor. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não sei a quem 
allude V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 
disse ante-hontem que em uma folha que sustenta os 
actos do governo appareceu um artigo nestes termos mais 
ou menos: «O ministro da justiça está muito habilitado para 
a discussão, porque tem grande cabedal de 
conhecimentos adquirido na practica dos negocios, no seu 
exercicio de magistrado, etc., etc.» 

O SR. VISCONDE DE ABAETE': – Eu disse isso em 
resposta a um aparte do Sr. Silveira da Motta. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, quando se 
não quizesse dar ao individuo que agora falla sentimento 
algum de dignidade, bastaria a consideração de que, si 
alguem desconfiasse de que o actual ministro da justiça 
procurava assim desconceituar seu antecessor, em quem 
aliás reconhece muitas luzes, muita practica dos negocios 
e muito desejo de acertar na administração da justiça, esse 
ministro, repito, não devia merecer conceito. Pois não vê o 
nobre senador que seria querer apregoar grande merito 
para depois chegar ao senado e mostrar que não tinha 
essas habilitações? 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não apoiado, 
tem todas. 

O SR. D. MANUEL: – E tem mostrado que as tem. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estimo muito que 

o meu requerimento fôsse deferido pelo nobre senador, 
declarando S. Ex. que não me attribuia parte alguma 



contrario. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estimo muito 

estar concorde com o nobre senador; e si, como disse, o 
prazo de 8 dias que, pelas razões expostas, parece 
necessario para a indagação da verdade, fôr insufficiente 
ou sobejo, estou disposto a acceitar qualquer correcção 
que o nobres senadores quizerem mandar. 

O SR. D. MANUEL: – Respondem que não são 
reformadores, como disse o Sr. Miranda; tomei nota e em 
seu tempo hei de tomar-lhe essas contas. 

O SR. MIRANDA: – Hei de prestal-as e tomal-as 
tambem. Já não é pouco impedir que passe tanta cousa 
que não convém. 

O SR. D. MANUEL: – Está vingativo… 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 

tambem me fez ante-hontem uma injustiça de que me 
venho queixar a elle mesmo. O nobre senador deu 

nesses escriptos; agradeço-lhe a lealdade que usa para 
comigo. 

E a este respeito cumpre-me dizer ao senado, que 
não é bom habituar-nos a tornar responsaveis os ministros 
pelos artigos que se escrevem; esta doutrina ouvi eu na 
camara dos Srs. deputados ao eloquente orador o Sr. 
Limpo de Abreu. Quantas vezes com a força de 
argumentação que S. Ex. costuma empregar, nos dizia 
elle: «Quereis tornar-nos responsaveis pelos escriptos que 
se publicam? vêde que então tambem vos tornais 
responsaveis por tudo quanto diz e publica a imprensa que 
nos combate.» Isto serve de resposta, não ao nobre 
senador, mas a alguns outros que nesta casa têm 
asseverado que o governo manda escrever nesta ou 
naquelle sentido, que manda maltractar os membros da 
opposição, etc., etc. 

Não era possivel que o governo assim procedesse. 
O governo póde e deve até certo ponto dirigir a opinião, 
deve observar ás pessoas que na imprensa 
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apoiam a sua politica, que escrevam sobre este ou aquelle 
ramo importante do serviço publico, sobre este ou aquelle 
melhoramento que se projecta; mas qual será o governo 
tão pouco conscio da sua dignidade que vá recommendar 
ao escriptor publico que injurie e calumnie a seus 
adversarios? 

Senhores, para mostrar a inconveniencia de tornar 
responsaveis uns aos outros pelo que se publica nos 
jornaes, citarei um facto: outro dia, não sei que jornal 
(minha memoria vai enfraquecendo muito) disse que o 
actual Sr. ministro da guerra, para fugir da discussão, se 
tinha fingido doente. Ora, póde-se attribuir este escripto a 
uma pessoa que tenha sentimentos christãos? 

O SR. D. MANUEL: – E' uma verdadeira 
perversidade. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Todos sabem 
que o nobre ministro da guerra está no leito da dôr, quasi 
todos nós somos testimunhas de que elle passou por uma 
operação dolorosa e difficil, correndo risco de vida… 

O SR. D. MANUEL: – Quem disse isso foi o Tres de 
Maio, orgão da opposição. 

O SR. MIRANDA: – Tambem o Correio da Tarde 
passa por orgão do ministerio. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eis aqui a 
inconveniencia de dar-se a este ou áquelle individuo 
paternidade em taes e taes artigos que apparecem na 
imprensa. 

Sr. presidente, a hora está terminada; eu tinha de 
fazer ainda outras considerações sobre a materia, mas não 
quero abusar da benevolencia com que os nobres 
senadores me têm honrado. Peço desculpa pelo tempo 
que tomei ao senado, mas me parece que tenho justificado 
a emenda que mandei á mesa. 

O SR. D. MANUEL: – Tem fallado perfeitamente. 
Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 

declara adiada a discussão, e dá para ordem do dia da 
seguinte sessão: 

 
Primeira parte. 

 
3ª discussão do projecto apresentado pelas 

commissões de marinha e guerra e de fazenda em 
substituição da proposição da camara dos deputados, 
sobre o melhoramento dos vencimentos dos magistrados 

Segunda parte. 
 
Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde. 
 

ACTA DE 23 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
A's 10 horas e 3 quartos da manhan, feita a 

chamada, acharam-se presentes 26 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Souza Franco, 
Vasconcellos, Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Vianna, 
Wanderley, Jobim, marquez de Olinda e visconde de 
Maranguape, e sem ella os Srs. Silva Ferraz, Cunha 
Vasconcellos, barão da Bôa Vista, barão de Muritiba, 
barão do Pontal, barão de Quaraim, barão de Suassuna, 
Baptista de Oliveira, Carneiro de Campos, Queiroz 
Coutinho, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes dos 
Santos, Sinimbú, Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Souza 
Ramos, Fernandes Torres, Nabuco, Vergueiro, visconde 
de Itaborahy. 

O Sr. presidente declara que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa, e convidou 
aos Srs. senadores presentes para trabalharem nas 
commissões. 

 
SESSÃO DE 24 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 
Summario. – Expediente. – Reclamação do Sr. 

barão de Muritiba. – Primeira parte da ordem do dia. – 
Concelho supremo militar e de justiça. Votação. – 
Vencimentos dos officiaes reformados. Discursos dos Srs. 
Miranda, Marquez de Caxias e Silveira da Motta. 
Adiamento. – Segunda parte da ordem do dia. – Reforma 
judiciaria. Discursos dos Srs. visconde de Uruguay e 
ministro da justiça. 

 
A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre 

a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 



do concelho supremo militar e de justiça, e dos 
empregados da respectiva secretaria, com as emendas 
approvadas na 2ª discussão. 

Continuação da 3ª discussão do art. 33 separado 
do projecto de lei do orçamento do anno passado, sobre os 
vencimentos dos officiaes reformados, com o projecto 
apresentado como emenda pela commissão de marinha e 
guerra. 

1ª e 2ª discussão das proposições da camara dos 
deputados: 1ª, concedendo á sociedade dramatica do 
theatro de S. Francisco 2 loterias annuaes por tempo de 
dois annos; 2ª, concedendo 4 loterias em beneficio das 
obras das matrizes de Nossa Senhora da Gloria e de 
Santa Theresa do municipio de Valença. 

2ª discussão do projecto da commissão de fazenda, 
concedendo 12 loterias annuaes em beneficio da Imperial 
Academia de Musica e Opera Nacional. 

Continuação da 2ª discussão da proposição da 
camara dos deputados, augmentando os vencimentos dos 
monsenhores e conegos da capella imperial. 

Lidas as actas de 22 e 23 do corrente mez, são 
approvadas. 

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Dois avisos do ministerio dos negocios do imperio, 

remettendo dois dos autographos das resoluções da 
assembléa geral, approvando a pensão concedida a D. 
Maria Bernardina dos Santos Nunes, e concedendo quatro 
loterias para reparo das egrejas matrizes da provincia do 
Amazonas: nas quaes resoluções S. M. o Imperador 
consente. – Fica o senado inteirado, e manda-se 
communicar á camara dos deputados. 

Outro aviso do mesmo ministerio, dando os 
esclarecimentos que lhe foram requisitados em 9 do 
corrente mez sobre o pagamento exigido por Felisberto 
Gonçalves da Silva, da quantia de 27:000$. – A quem fez a 
requisição. 
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Tres officios do 1º secretario da sobredita camara 
acompanhando as tres seguintes proposições: 

1ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Ficam concedidas duas loterias, cujo 

producto será applicado com egualdade em beneficio das 
matrizes da cidade de Uberaba, e da villa de Queluz, da 
provincia de Minas Geraes, e se extrahirão segundo o plano 
adoptado na côrte; revogadas as disposições em contrario. 

«Paço da camara dos deputados, em 21 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º 
secretario.» 

2ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica approvada a aposentadoria concedida por 

decreto de 21 de outubro de 1857 ao conselheiro Herculano 
Ferreira Penna no emprego de inspector geral da caixa de 
amortização, com o vencimento que lhe competir. 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º 
secretario.» 

3ª A assembléa geral resolve: 
«Artigo unico. Fica approvada a pensão annual de 

840$ concedida por decreto de 17 de abril de 1858 a Victor 
José de Figueiredo Neves, major do extincto 9º corpo de 
cavallaria da guarda nacional da provincia de S. Pedro; 
revogadas as disposições em contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 23 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º 
secretario.» 

Vão a imprimir, não estando já impressas. 
Um officio do vice-presidente da provincia do Espirito 

Santo, enviando um exemplar impresso do relatorio que 
apresentou á assembléa legislativa no dia 23 de maio do 
presente anno. – E' remettido para o archivo. 

Compareceram durante a sessão mais cinco senhores 
senadores. 

 
RECLAMAÇÃO. 

 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Sr. presidente, peço a 

V. Ex. que tenha a bondade de mandar ver na secretaria, si foi 
remettido para a camara dos Srs. deputados o parecer da 
commissão de legislação acerca do projecto de reforma 

aquelle nobre deputado repita arguições desta ordem, sem se 
ter primeiramente informado da verdade do que se passou, 
eu, que sou um dos membros da commissão de legislação, 
requeiro a V. Ex. que tenha a bondade de remetter o parecer 
para aquella camara, caso não tenha sido remettido. 

Assim, o nobre deputado reconhecerá a verdade do 
que se passou, e não se fará mais outra vez similhante 
accusacção; digo mais outra vez, porque creio ser a quarta 
ou quinta arguição desta natureza; si bem me recordo, já o 
anno passado o nobre Sr. ministro da fazenda, ou alguem por 
elle, a fez. Talvez que o anno passado a commissão podesse 
soffrer alguma censura, comquanto eu esteja persuadido que 
não merecia; porém este anno a injustiça é clamorosa, 
porque a commissão não tem mais nada a fazer. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer tanto já foi dado 
que se acha ha muito impresso; e é estylo invariavel 
remetterem-se á camara dos deputados todos os impressos 
da casa. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
CONCELHO SUPREMO MILITAR E DE JUSTIÇA. 

 
E' approvado em 3ª discussão, com as emendas que 

passaram em 2ª, o projecto apresentado pelas commissões 
de marinha e guerra e de fazenda em substituição da 
proposição da camara dos deputados sobre o melhoramento 
dos vencimentos dos magistrados do concelho supremo 
militar e de justiça, e dos empregados da respectiva 
secretaria. 

 
VENCIMENTOS DOS OFFICIAES REFORMADOS. 

 
Continúa a 3ª discussão do art. 33, separado do 

projecto da lei do orçamento do anno passado, sobre os 
vencimentos dos officiaes reformados. 

O SR. MIRANDA: – Quando em o anno passado se 
discutiu o artigo additivo 33 da lei do orçamento, sobre o qual 
se basêa hoje o projecto apresentado pela honrada 
commissão de marinha e guerra, offereci ao senado algumas 
observações, com as quaes pretendi mostrar que, supposto 
désse o meu voto á doutrina do artigo, todavia elle se achava 
redigido de modo que não podia merecer a approvação do 
senado. Ou fôsse em virtude das observações que então fiz, 
ou fôsse porque o senado entendesse que por outras razões 
devia separar o artigo, o facto é que foi elle separado para 
formar um projecto á parte e ser discutido devidamente em 



hypothecaria vindo daquella camara. 
Acabo de ler no Jornal do Commercio de hoje um 

discurso no qual o Sr. Franco de Almeida, deputado pela 
provincia do Pará, que, parecendo ser o chefe da maioria da 
camara dos Srs. deputados, deve estar informado de tudo 
quanto se passa na politica do paiz e no parlamento 
principalmente, declarou que a commissão de legislação, 
interpellada muitas vezes no senado para apresentar seu 
parecer sobre a reforma hypothecaria, não o têm feito até 
agora, e que este é o motivo por que o governo não tem 
promovido a discussão dessa reforma. 

V. Ex. sabe que o parecer foi apresentado no ultimo 
dia da sessão do anno passado; que foi depois a imprimir, e 
sahiu nos jornaes da capital de tantos de fevereiro deste anno. 
Como não convém que 

tempo opportuno. 
Chegou esse tempo e a nobre commissão de marinha 

e guerra, approvando a idéa do artigo, apresentou uma 
modificação no sentido de parte das observações que então 
fiz. A nobre commissão entende que devem ser excluidos do 
beneficio que no artigo se faz aos officiaes reformados 
aquelles que o houvessem sido em virtude de procedimento 
irregular, conducta relaxada, etc., segundo a doutrina do art. 
2º § 3º da lei de 1º de dezembro de 1841, do art. 9 § 2º da lei 
de 18 de agosto de 1852, e do art. 4º § 2º da lei de 31 de 
julho de 1852. 

A respeito desta doutrina eu desejaria offerecer uma 
consideração á illustre commissão, consideração que tende 
apenas a fazer com que o seu pensamento fique mais 
explicito e mais comprehensivo de alguns casos que não se 
acham previstos no projecto, pela razão de que a nobre 
commissão, apontando as leis em virtude de cujas 
disposições fossem reformados alguns officiaes a quem quer 
excluir 
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do gozo deste beneficio, deixa de mencionar outras leis 
que consignam tambem a mesma exclusão. 

Além das leis de 1841 e de 1852, ha outras em 
virtude das quaes podem ser reformados, e o foram, 
alguns officiaes por terem um procedimento irregular e 
conducta relaxada, etc. Citarei a lei de 4 de dezembro de 
1822, aonde é expresso o seguinte (lê): 

«Perde-se o direito de antiguidade por uma 
conducta relaxada, e repetidas faltas de serviço, e o official 
que estiver em similhantes circumstancias deverá ser 
proposto para reforma ou demittido.» 

Tinha pois o governo o direito de reformar o official 
que não devesse mais pertencer ao quadro do exercito em 
consequencia de um procedimento relaxado e de faltas 
repetidas. Si pois o pensamento da nobre commissão é 
excluir do beneficio os officiaes que se acharem em 
identicas circumstancias, me parece que, ou se devia 
então mencionar tambem no projecto a lei de 4 de 
dezembro de 1822, ou usar de uma formula mais generica 
sem especificar lei alguma; dizendo, por exemplo: – 
aquelles que forem reformados em virtude das leis por 
terem um procedimento irregular, conducta relaxada, etc. 

Tambem ha uma lei de 1838 que auctorisou a 
formação de um quadro, e em cujo primeiro artigo se 
consigna a idéa de que o governo excluirá do mesmo 
quadro as pessoas que lhe não merecerem conceito. Me 
parece que os officiaes excluidos em virtude de 
auctorisação assim dada ao governo estão no caso 
daquelles que se acham comprehendidos nas disposições, 
quer do decreto de 4 de dezembro de 1822, quer das leis 
de 1852. 

Considerando, porém, que a lei de 1838 foi uma lei 
de circumstancias, uma lei de algum modo politica, uma lei 
que procurou formar um quadro amoldado ás 
circumstancias da época, em cuja execução podiam não 
ser reformados sómente os officiaes que tivessem um 
procedimento irregular e conducta relaxada, porque os que 
executavam a lei podiam fazer comprehender nas palavras 
– que não gozarem de bom conceito – pessoas que, 
supposto tivessem um bom procedimento, não 
merecessem o agrado de quem então governava, e isto 
por amor de considerações especiaes, eu não desejaria 
que se mencionasse a lei de 1838, porque não quizera que 
se considerassem como relaxados e incapazes do serviço 

parecerá a alguem, como a mim parece, que se póde 
entender que os officiaes do exercito e armada reformados 
sem soldo sejam hoje contemplados com o soldo da 
tabella de 1841. 

(O Sr. marquez de Caxias dá um aparte.) 
Bem, como já um nobre membro da commissão de 

marinha e guerra declara que o seu pensamento era o 
meu, a minha observação passará sómente a ser de méra 
redacção. Mas parecia-me que, mandando-se tambem 
uma emenda, na qual se apresentasse depois das 
palavras – exercito e armada – estas outras – com soldo – 
a idéa ficaria mais clara. 

Ainda mais, Sr. presidente, me parece que esta 
providencia deve ser um pouco mais extensiva, isto é, que 
nas palavras – officiaes reformados do exercito e armada – 
se deve comprehender os officiaes da extincta artilharia de 
marinha, assim como alguns cirurgiões e capellães 
tambem reformados que não podem ser privados de egual 
beneficio, e que não foram comprehendidos, porque, 
quando a lei quer referir-se aos officiaes que não são 
simplesmente os da armada, sempre usa da expressão – 
os officiaes da armada e classes annexas. – Si não se usar 
desta ampliação, os officiaes a que me refiro, porque 
esses não são propriamente da armada, serão excluidos. 

Assim, eu quizera estender este beneficio a um 
pequeno numero mais; eu quizera que se dissesse depois 
das palavras – officiaes do exercito e armada reformados, 
e os honorarios tambem reformados – estas outras – bem 
como os do extincto corpo de artilharia de marinha, os 
cirurgiões e capellães tambem reformados. 

(O Sr. marquez de Caxias faz signal affirmativo.) 
Nisto parece que estamos concordes; portanto as 

minhas emendas passam a ser unicamente de redacção; 
mas vou dizer duas palavras ainda, e estas em favor das 
viuvas e filhos dos officiaes reformados. Eu não lembraria 
esta idéa, si a não tivesse aventado na discussão que teve 
logar no dia 10 de setembro do anno passado. 

Sempre que as nossas leis têm concedido 
augmento em favor dos officiaes, não deixam tambem de 
considerar nesse augmento as viuvas e os filhos dos 
officiaes fallecidos que receberiam, si vivos fossem, os 
beneficios que aos vivos se fazem. E' assim que no art. 7 
da lei de 14 de julho de 1855 se diz o seguinte: «O 
augmento da 5ª parte do soldo será computado para os 



pessoas que houvessem sido delle talvez excluidos por 
motivo de desaffeições meramente politicas. Assim, pois, 
me parece que tudo se conciliaria supprimindo-se no 
projecto as leis citadas, dizendo-se, como eu digo, em uma 
emenda, o seguinte: (lê) 

Noto mais que a nobre commissão, quer no art. 1º, 
quer no § 1º, diz sempre e simplismente «Os officiaes 
reformados do exercito e armada»; depois designa os de 
segunda linha tambem reformados, accrescentando as 
palavras – com soldo – e os honorarios, juntando as 
palavras – que percebem soldo –. Parece que deste modo 
de exprimir se devo deduzir que a nobre commissão quer 
contemplar com os soldos da tabella de 1841 os officiaes 
reformados do exercito e armada, embora não vencessem 
soldo na occasião da reforma; porque aliás a commissão 
diria, como disse a respeito dos officiaes de segunda linha 
e dos honorarios: «Os officiaes do exercito e armada que 
vencerem soldo, os de segunda linha e os honorarios com 
soldo»: como não repetisse as palavras – com soldo – 

vencimentos de reformas, pensões de meio soldo e monte 
pio.» 

Assim, pois, a lei, melhorando a condição dos vivos, 
entendeu que não devia deixar no olvido e ao abandono os 
representantes do officiaes que, si existissem, tambem 
gozariam de egual favor. Digo eu, pois que hoje que 
tomamos em consideração a sorte dos officiaes 
reformados, cujos vencimentos, por serem conforme á 
tabella de 1825 e outras anteriores, são insufficientes para 
os meios da subsistencia, parece que não devem ser 
excluidos os representantes daquelles que, si vivessem, 
estariam no mesmo caso. 

Si hoje a um official reformado é impossivel viver 
com o soldo da tabella anterior á 1841, será possivel que a 
viuva ou os filhos menores de um official em taes 
condições possam viver com parte de uma exigua quantia, 
que hoje se tracta tão justamente de augmentar? Parece 
que não. 

Entendo, portanto, que a sorte dessas pessoas 
infelizes tambem deverá ser considerada nos beneficios 
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de que se tracta; que se deverá mandar que as pensões 
de meio soldo e monte-pio sejam elevadas em proporção 
ao augmento com que ficariam os officiaes reformados, si 
vivessem. Essa classe infeliz tem o direito á sympathia, á 
humanidade, á protecção dos poderes do Estado. 

O senado dará a estas observações a importancia 
de que ellas forem credoras; parecendo-me todavia que 
por ser uma materia, principalmente esta ultima parte, de 
alguma importancia, e entender tão de perto com as 
relações do thesouro, seria conveniente que o nobre 
ministro da fazenda ou algum dos seus dignos collegas 
nos quizesse fazer ouvir sua maneira de pensar a respeito 
das observações que acabo de submetter á consideração 
da casa. 

São apoiadas as seguintes emendas do Sr. 
Miranda. 

«Depois das palavras – officiaes reformados do 
exercito e armada, repetidas no art. 1º e § 1º, diga-se – 
que vencem soldo. Depois da palavra – honorarios, 
tambem repetida, diga-se – bem como os do extincto corpo 
de artilharia de marinha, os cirurgiões e capellães.» 

«O § 2º seja assim redigido: – Os officiaes 
reformados por máo comportamento ou irregularidade de 
conducta, em conformidade com a lei, continuarão a 
perceber o soldo com que foram reformados.» 

«Colloque-se onde convier: – As pensões de 
monte-pio e meio soldo serão pagas na proporção do 
augmento que em virtude da presente lei perceberiam os 
officiaes reformados fallecidos S. R. – J. A. de Miranda.» 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Sr. presidente, 
como membro da commissão de marinha e guerra, declaro 
que acceito as emendas que acabam de ser apresentadas 
pelo nobre senador pela provincia de Matto-Grosso, 
porque me parece que ellas são de simples redacção. 

Quanto a que estende o beneficio da lei ás viuvas e 
orphãos, julgo-a de toda a equidade; mas ao governo 
cumpre examinar e dizer-nos si as circumstancias do 
thesouro são taes que possam supportar este novo onus. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, não 
tenho duvida de dar o meu voto ao projecto substitutivo da 
commissão, mas antes disso desejo suscitar uma questão 
a respeito dos tramites deste projecto. 

Este projecto foi elaborado pelas commissões de 
marinha e guerra sobre o artigo additivo que veiu o anno 

veiu na lei do orçamento do anno passado augmentando o 
soldo dos officiaes reformados, e este artigo additivo teve 
uma sorte diversa dos outros. 

Os artigos additivos tiveram tres sortes: um foi 
approvado sem exame de commissão; alguns foram 
rejeitados sem elle, e outros foram remettidos ás 
commissões. Sendo este remettido á commissão, desejo 
saber si esta deu o seu parecer para que fôsse approvado 
ou não? Offereceu um projecto substitutivo, e portanto 
entendo que este deve passar por 3 discussões, visto que 
a materia é nova, houve iniciativa do senado; não nos 
contentámos com a iniciativa da camara dos Srs. 
deputados, fizemos um projecto novo. 

Lembro-me bem, Sr. presidente, de que na 
occasião em que se discutiu e approvou o unico artigo 
additivo que se salvou no senado, o tal artigo sobre o lente 
de lithurgia do seminario da Bahia, V. Ex. mesmo fez vêr 
que havia na casa precedentes de terem sido remettidos 
ás commissões alguns desses artigos, de terem ellas 
offerecido projectos, e esses projectos terem entrado na 
ordem dos trabalhos como novos; ha precedente que foi 
visto e examinado nessa occasião, e precedente que foi 
bem explicado pelo nobre senador por Minas-Geraes o Sr. 
visconde de Sapucahy, que então nos disse que a practica 
nesses outros casos era diversa; que o senado, 
remettendo o negocio á uma commissão, esse projecto 
pertencia então ao senado, e como tal devia passar por 
todos os tramites ordinarios do nosso regimento. 

E' o que me parece, senhores, que deve acontecer 
a este projecto; ao contrario dar-se-ha um salto mortal, 
submettendo um projecto iniciado pelo senado a uma 
unica discussão, como si fôsse idéa da camara dos Srs. 
deputados. Isto, senhores, é que póde dar logar a alguma 
justa susceptibilidade, a algum conflicto com aquella 
camara; vir uma lei, parte desta lei ser destacada para 
formar projecto novo, esse projecto destacado ser 
remettido a uma commissão, a commissão formular uma 
cousa ainda mais nova, e fazer-se esse projecto da 
commissão ter uma só discussão! 

E sendo novo, perguntarei: este projecto iniciado 
pela commissão tem de voltar á camara dos Srs. 
deputados? Creio que não. Si volta, vou argumentar; pois 
só admittiria que o negocio deixasse de ter 3 discussões si 
não tivesse de voltar á outra camara; mas tendo de voltar 



passado no orçamento e que o senado destacou, e note-
se bem, senhores, já a respeito de outro artigo additivo o 
senado procedeu diversamente. 

Quando se discutia aqui um dos muitos artigos 
additivos que vieram enxertados o anno passado na lei do 
orçamento, o senado rejeitou varios, e creio que approvou 
o que dizia respeito ao lente de lithurgia do seminario da 
Bahia. Sendo approvado este artigo em 3ª discussão, 
entendeu o senado que era lei, que não tinha necessidade 
de voltar á camara dos Srs. deputados, pelo que foi 
remettido á sancção. 

Temos, portanto, que um dos artigos additivos que 
veiu no orçamento do anno passado, e que o senado 
destacou, foi convertido em lei por uma votação do 
senado; e eu, Sr. presidente, fui dessa opinião, isto é, que 
nós não tinhamos direito de exigir que a camara dos Srs. 
deputados se pronunciasse duas vezes sobre uma idéa 
que ella havia approvado. 

Mas tracta-se agora de outro artigo additivo que 

(como vejo emendas), pergunto: si a camara dos Srs. 
deputados não tem direito de exigir que o acto que lhe é 
apresentado como projecto seu não appareça alli como 
emendas que o desnaturam completamente, como uma 
idéa diversa? Creio que estão confundidas todas as 
nossas idéas de direito publico que regulam a 
correspondencia de duas camaras para a adopção de um 
acto legislativo. 

Parece-me pois, Sr. presidente, que este projecto 
não está no caso de passar por uma só discussão; é agora 
projecto da commissão, não é mais o artigo additivo 
enxertado na lei do orçamento. 

O SR. PRESIDENTE: – O honrado membro está 
equivocado. O art. 33 destacado do projecto de lei do 
orçamento do anno passado, para formar projecto em 
separado, continúa a estar em terceira discussão, bem que 
conjunctamente com o projecto apresentado como emenda 
pela commissão de marinha e guerra. Este artigo, estando 
em 3ª discussão, porque o senado resolveu que era esta a 
que devia ter, foi remettido 
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á commissão de marinha e guerra para dar o seu parecer, 
e a commissão offereceu um novo projecto como emenda 
ao mesmo artigo. O que pois agora se discute é o artigo 
que foi separado e a emenda apresentada pela 
commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não contesto ás 
commissões o direito de apresentarem projecto ou 
emendas; mas o que me parece é que á commissão 
cumpria então dizer que o artigo additivo devia ser 
rejeitado, e offerecer o seu projecto para ter 3 discussões. 

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor; o projecto, 
uma vez que foi apresentado como emenda, ha de 
acompanhar a discussão do artigo; e, como este estava 
em 3ª discussão, é tambem em 3ª discussão que ha de 
entrar o projecto, com a differença porém de que no caso 
de passar, deve ter uma nova discussão na seguinte 
sessão, e si fôr nella approvado, ser então remettido á 
camara dos deputados, como emenda ao seu artigo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, esta é a 
primeira observação que eu tenho de fazer; creio que essa 
marcha não é regular. 

O SR. PRESIDENTE: – E' a marcha que prescreve 
o regimento; em 3ª discussão póde-se apresentar 
emendas a qualquer proposição da camara dos 
deputados; e, si taes emendas passam, volta com ellas a 
proposição á mesma camara. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Passarei á 2ª 
observação, a qual diz respeito á materia do projecto. 

O projecto, uma vez que passar, tem de trazer-nos 
um augmento de despesa que ha de importar em oitenta e 
tantos contos; e, si passar a emenda do nobre senador por 
Matto-Grosso, a despesa importará em mais de 200 
contos. Ora, senhores, tractando-se de approvar uma 
disposição que acarreta um augmento de despesa tão 
consideravel, não havemos de ouvir uma palavra do Sr. 
ministro da fazenda a respeito? 

O SR. MIRANDA: – Já o convidei a fallar. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Para dirigir o 

voto de V. Ex.? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para dirigir o voto 

do senado. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O senado sabe 

como vota. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porque entendo 

Acho que faria mal em todo o caso; mas, quando se 
tracta de decretar uma despesa annua de mais de 200 
contos, o Sr. ministro da fazenda, estando presente, não 
nos ha de dirigir uma palavra, não nos ha de dizer si as 
forças do thesouro comportam um augmento de despesa 
desta natureza? não nos ha de dizer mesmo a sua opinião 
sobre a justiça e vantagem da medida? Creio, senhores, 
que não faço ao nobre ministro da fazenda um appello 
impertinente, quando peço uma informação tão simples; a 
este respeito creiu que é até dever do nobre ministro 
explicar-se. 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando um 

representante da nação tracta de augmentar a despesa 
publica, deve ser informado immediatamente do estado da 
receita. 

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. ainda não sabe disso? 
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Pela minha 

parte não sei. 
O SR. D. MANUEL: – Tambem V. Ex. não sabe, 

estudando dia e noite estas materias? Assim soubesse eu! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Lembrei-me, Sr. 

presidente, de fazer esta ponderação e de pedir a 
informações de que necessito, porque ha dias quando se 
tractou dos emolumentos do concelho supremo militar, que 
importavam em 2:000$ que tinham de deixar de entrar 
para o thesouro, o nobre ministro levantou-se 
immediatamente e disse: «No thesouro não toquem, estes 
2:000$ são precisos para os melhoramentos materiaes»; e 
agora que se tracta de 200 e tantos contos, o nobre 
ministro não nos diz si esta somma é indispensavel para 
os melhoramentos materiaes. Eu até podia dispensar a 
informação do nobre ministro, avista do que elle nos disse 
outro dia, porque nessa occasião S. Ex. mostrou-se tão 
avaro que não quiz largar da mão 2:000$ com que os 
militares contribuem aos vintens pagando os emolumentos 
de suas patentes; e, si S. Ex. não quiz largar da mão esses 
2:000$, como podia eu presumir que hoje conviesse nesta 
despesa de 200 e tantos contos? 

Mas eu entendo que o parlamento não marcha 
regularmente sem ouvir os Srs. ministros, quando se tracta 
de decretar medidas tão importantes como as que trazem 
o gravame dos cofres publicos; é até uma attenção que o 
parlamento deve ter para com o ministerio, ouvir a sua 



que um ministerio que reconhece as condições de sua 
existencia parlamentar, deve guiar o parlamento na 
decretação das despesas, porque o governo é quem tem o 
conhecimento mais particular dos recursos do Estado. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E' quem 
deve ter. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ora, o nobre 
ministro, que é quem deve ter o conhecimento mais 
particular dos recursos do Estado, quando no parlamento 
se discute um augmento de despesa, não deve ser o 
primeiro a aconselhar, a dirigir o parlamento? Como póde 
o corpo legislativo decretar uma despesa grande como 
esta, uma despesa annua, sem as informações do 
governo? Si se tractasse de uma despesa por uma vez 
sómente, bem; o corpo legislativo apreciaria a utilidade do 
negocio, e contaria com os recursos do thesouro. 

opinião quando se tracta de negocios que, como este, 
envolvem os interesses mais vivos da nossa sociedade, 
como é o destino dos impostos; nós vamos agora destinar 
200 e tantos contos de impostos… 

O SR. D. MANUEL: – Isso de 200 contos é da 
emenda do Sr. Miranda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' uma idéa que 
está em discussão. 

O SR. MIRANDA: – Apresentada ao Sr. ministro da 
fazenda. 

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. é que ha de responder 
quanto a essa despesa da sua emenda. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando uma idéa 
destas é formulada em emenda, e depois de apoiada se 
acha sujeita á discussão, entendo que não posso 
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deixar de tirar todos os corollarios, hypotheticos mesmos, 
da sua adopção, e é o que estou fazendo. 

Já estou sentindo, Sr. presidente, a falta do Sr. 
presidente do concelho nesta casa. 

O SR. D. MANUEL: – Está muito occupado na 
camara dos Srs. deputados. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sei disso, 
reconheço a legitimidade do seu impedimento; mas isto 
não obsta que sinta a sua falta. 

O SR. D. MANUEL: – Elle sabe disso, e lhe 
agradece. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou certo de que 
S. Ex. não deixaria de emittir sua opinião a respeito de 
uma medida desta ordem; pois não posso achar 
explicação para os meios que o governo emprega quando 
se decreta uma despesa como esta! 

O SR. D. MANUEL: – Não se recorda da discussão 
havida no anno passado na camara dos Srs. deputados? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Qual dellas? 
O SR. D. MANUEL: – A este respeito. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. D. MANUEL: – E’ para avivar a memoria do 

nobre senador. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Confesso que não 

tenho muita memoria. 
O SR. D. MANUEL: – Não parece. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas lembro-me de 

que a raiz desta idéa, a idéa principal deste augmento de 
soldo.... 

O SR. D. MANUEL: – Foi uma emenda do Sr. Dr. 
Gabriel José Rodrigues dos Santos, que Deus haja. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Justamente, foi 
uma emenda ou artigo additivo do Sr. Dr. Gabriel. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Concedendo etapes 
tambem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor; 
concedia tambem etapes; o Sr. ministro da guerra pareceu 
nesta occasião favorecer a idéa em toda a sua extensão, e 
com este sopro ministerial a emenda sempre navegou até 
certo ponto, mas depois encalhou, porque a emenda que, 
segundo creio, tinha sido posta na lei de fixação de forças, 
passou para o orçamento, e neste foi corrigida pelo Sr. 
ministro da guerra, a quem Deus dê muita saude: S. Ex. 
adoptou parte da idéa tirando as etapes que a emenda do 

a idéa capital está no projecto da commissão; não se 
desfigurou nada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois bem, alterou-
se a idéa. 

O SR. D. MANUEL: – Isto sim. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois, si está 

alterada a idéa, e si esta idéa vingou com o apoio do Sr. 
ministro da guerra na camara dos Srs. deputados, como é 
que, sem ouvir o governo, o senado ha de approvar a 
alteração que se fez? Eis-aqui pois a necessidade de se 
ouvir o governo; em primeiro logar, porque a idéa foi 
apresentada debaixo de certas condições que foram 
alteradas pela commissão; e em segundo, porque em todo 
o caso, ou se tracte da idéa tal qual veiu da camara dos 
Srs. deputados, ou se tracte della tal qual foi substituida 
pela commissão, ou se tracta da idéa que foi consignada 
na emenda do nobre senador por Matto-Grosso, ha 
sempre um augmento de despesa, sobre o qual entendo 
que são indispensaveis as informações do governo. 

Si o governo adoptar o costume de não dizer nada 
quando se tracta de augmentar a despesa, certamente 
que, quando vier o orçamento para a discussão, nos 
veremos em embaraços, e o paiz e responsabilisará por ter 
deixado decretar despesas que tornarão necessarios 
sacrificios novos, impostos novos, para lhes fazer face. 

E’ o que tinha a dizer. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Fica adiada a discussão, 

por se passar á 2ª parte da ordem do dia. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

REFORMA JUDICIARIA. 
 
Continúa a discussão adiada do art. 1º da 

proposição da camara dos deputados sobre a 
administração da justiça, com a emenda apoiada do Sr. 
Pereira de Vasconcellos. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 
vou occupar-me primeiramente com algumas 
considerações geraes sobre alguns pontos de discurso do 
nobre ministro da justiça; occupar-me-hei depois, mais 
especialmente, do artigo e das emendas em discussão. A 
materia é grave e vasta; prende-se estreitamente a uma 



Sr. Dr. Gabriel tinha consignado. 
Já vê pois o nobre senador que a lembrança que 

tenho a respeito do projecto, quando foi iniciado na camara 
dos Srs. deputados, é que o Sr. ministro da guerra opinou 
por parte da idéa, mas não pela idéa tal qual está hoje 
convertida em projecto, com outras faces; o projecto 
substitutivo da commissão contém outras idéas que não 
sei si o Sr. ministro da guerra, si fôsse interpellado hoje, 
poderia dizer que o adopta; eis-aqui a razão por que digo 
que é essencial ouvir-se o governo a este respeito. 

O Sr. ministro da guerra pronunciou-se por parte da 
idéa que passou no artigo que veiu no orçamento, e que o 
senado destacou; mas esse artigo additivo foi desfigurado 
completamente pelo projecto da commissão. 

O SR. D. MANUEL: – Não é exacto, é exageração; 

infinidade de considerações sociaes importantissimas, de 
algumas das quaes não posso prescindir, tocando porém 
levemente nellas. 

Sr. presidente, o illustre auctor da lei de 3 de 
dezembro de 1841, e aquelles que a sustentaram, nunca 
embalaram seu amor-proprio com a presumpção de que 
tinham levantado um monumento perfeito; nunca 
procuraram justificar essa lei com as theorias as mais 
perfeitas dos criminalistas; nunca procuraram sustental-a 
com exemplos tirados da legislação de paizes aonde ella 
tem chegado á perfeição conhecida; a sua tarefa foi muito 
mais modesta, elles procuraram justificar as disposições 
daquella lei com as circumstancias peculiares do nosso 
paiz, com as difficuldades com que luctavamos então e 
havemos de luctar ainda por muito tempo; com as 
circumstancias em que se acha um paiz vastissimo, que 
tem uma divisão judiciaria imperfeitissima, uma população 
espalhada por um territorio immenso; procuraram justifical-
a com a difficuldade das communicações, com a falta de 

homens habilitados 
 



192                                                                        Sessão de 24 de Julho 
 
nas localidades para preencherem as diversas funcções 
publicas. A lei portanto devia resentir-se de todas estas 
imperfeições, imperfeições que hão de ainda por muito 
tempo apresentar graves obstaculos a certos 
melhoramentos, quer na ordem judiciaria, quer na 
administrativa, e direi mais, quer na ordem politica. Quer 
na ordem politica, por exemplo: nós ainda admittimos os 
supplentes de deputados, systema vicioso e illogico, 
condemnado em todos os paizes regidos pelo systema 
representativo. E porque? Porque as distancias, as 
difficuldades e a demora das communicações, não 
permittem substituir um deputado em uma sessão por meio 
de uma eleição nova, e então entre o inconveniente de 
ficar uma parte do Imperio sem representante durante uma 
sessão, e o das supplencias, foram estas preferidas, como 
dos dois males o menor. 

Pois bem, estas mesmas difficuldades actuam, quer 
na ordem judiciaria, quer na ordem administrativa. 

Sr. presidente, estas observações que acabo de 
fazer, fil-as no mesmo sentido, quando aqui vim discutir a 
lei de 3 de dezembro de 1841, ha 18 annos, nas sessões 
de 19 de junho de 1840 e de 20 do mesmo mez; 
defendendo essa lei, não faço sinão repetir o que disse 
naquella época. 

Tenho a felicidade de conservar ainda hoje as 
mesmas convicções. Não desconheço, não contesto que a 
lei de 3 de dezembro de 1841 precisa de alguns retoques e 
melhoramentos. Quando tive a honra e a fortuna de ser 
collega, no ministerio, do meu honrado amigo o Sr. 
Euzebio de Queiroz, S. Ex. apresentou alguns projectos 
destacados, tendentes a retocar e melhorar a lei de 3 de 
dezembro e a nossa organisação judiciaria; prestei a esses 
projectos, aqui nesta casa, o meu fraco mas sincero e 
inteiro concurso. Não me opponho portanto ao retoque e 
melhoramento dessa lei, opponho-me sómente áquillo que 
tenda a destruir o seu systema, a sua organisação e o seu 
pensamento. Porquanto o seu melhoramento nessa parte 
sómente póde vir com o tempo, com a modificação de 
certas circumstancias; sómente póde ser trazido por outros 
melhoramentos completos e profundos em outras partes 
da nossa legislação criminal e administrativa. Depende de 
certas classificações, de serem bem discriminadas as 
materias e as jurisdicções. 

E’ sabido que herdamos da nossa antiga metropole, 

extremar as jurisdicções. Esta separação, essas 
classificações hão de trazer á nossa legislação muitos 
melhoramentos que não têm podido ter. Querer, com o 
pessoal que temos, mui limitado, gozar por ahi por esses 
sertões de todas as vantagens, de todas as garantias, de 
todas as commodidades de que gozam as populações 
cerradas de certos paizes, é uma verdadeira utopia. 

O nobre ministro da justiça referiu-se no seu ultimo 
discurso ás classificações do regulamento de 31 de janeiro 
de 1841 para a execução da lei de 3 de dezembro. Fui eu 
que fiz esse regulamento, mas fil-o apressadamente, 
porque era necessario pôr a lei em execução. Procurei na 
legislação que tinhamos distingir a natureza das diversas 
attribuições das auctoridades, para estabelecer um 
principio de classificação, primeiro elemento de ordem nas 
leis. Mas note o nobre ministro que as classificações que 
fiz são meramente doutrinaes; note o nobre ministro que 
todas as vezes que uma legislação não apresenta bem 
separados e distinctos os caracteres distinctivos de uma 
materia, não é possivel fazer por ella uma classificação 
perfeita. 

Ha 18 annos que fiz esse regulamento; de então 
para cá tenho continuado a estudar por habito e para 
occupar o meu espirito; e, si hoje tivesse de fazer 
novamente esse regulamento, não conteria elle certas 
imperfeições que actualmente lhe noto. Dou muita 
importancia a essas classificações e a essas separações 
que devem nascer da lei, e em que ella deve fundar-se, e 
no correr do meu discurso terei occasião de proval-a. 

Não me opponho, portanto, ás modificações da lei 
de 3 de dezembro que tenderem a aperfeiçoal-a, a retocar 
uma ou outra disposição que tenha produzido 
inconvenientes. 

Sr. presidente, a lei de 3 de dezembro de 1841 foi 
feita em época de luctas e luctas deploraveis; essa 
legislação teve por fim reconquistar para a auctoridade 
aquelles meios que são necessarios para que ella possa 
preencher o seu fim e de que tinha sido privada pela 
reacção legislativa que teve logar depois do dia 7 de abril. 
Creio que a auctoridade hoje está bastantemente 
fortalecida; creio mesmo que nestes ultimos tempos ella 
tende a ir além das raias em que se deve encerrar; não se 
ouve mais hoje aquellas vozes que em outras épocas não 
sómente a continham, mas como que tendiam a 



Portugal, a legislação que a regia. Era sem duvida uma 
legislação que continha muita sabedoria, mas applicada ao 
systema representativo era uma massa informe e confusa, 
porque na monarchia portugueza não era conhecida a 
divisão dos poderes. Ora, a divisão dos poderes é a base 
essencial da divisão dos serviços publicos e das 
jurisdicções. Do grande tronco da soberania nacional 
partem, nas monarchias representativas, os tres grandes 
ramos em que nellas se divide o poder publico. Cada um 
desses grandes ramos subdivide-se em muitas 
ramificações que estendem-se, desenvolvem-se, 
extremam-se e aperfeiçoam-se, á medida que o paiz se 
povoa, se civilisa e se enriquece, augmentando as 
necessidades do serviço publico. 

Ora, esses grandes ramos entre nós ainda não 
deitaram, nem podiam deitar as ramificações que hão de 
vir a ter, quando a civilisação, a riqueza, a população, se 
forem augmentando. A nossa legislação não possue ainda 
todas aquellas classificações que as diversidades, 
importancia e necessidades dos serviços só em trazer, e 
que são indispensaveis para bem 

enfraquecel-a e a atacal-a no seu principio. 
Creio, portanto, que os homens que professam hoje 

opiniões verdadeiramente conservadoras devem tomar a si 
a tarefa que outros abandonaram, de contel-a, não para 
abandonarem as suas idéas, não para as desdizerem, mas 
para se conservarem nellas; para que os principios e 
doutrinas que em tempos difficeis sustentaram não sejam 
exagerados em tempos calmos, porque, si a exageração 
das doutrinas democraticas e liberaes póde perder o paiz, 
a das doutrinas conservadoras póde trazer egual 
resultado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não é 
da exageração, é da desmoralisação. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O nobre 
ministro da justiça allegou que tinha consultado sobre o 
seu projecto a secção de justiça do concelho de estado. 
Eu, sou membro dessa secção, fui ouvido e concordei 
sobre varios artigos do projecto do nobre ministro. O 
senado permitta que sobre este ponto eu me explique com 
mais alguma largueza. 
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Sr. presidente, o concelho de estado entre nós, pela 
lei que o creou, é um corpo ao mesmo tempo politico e 
administrativo. Como corpo politico, o concelho de estado 
é auxiliar da corôa e não dos ministros, e nem de outra 
fórma o concelho de estado se poderia compôr de homens 
politicos e que tivessem assento nas camaras; porque, si o 
conselheiro de estado tivesse de acompanhar a politica de 
todos os ministerios, teria de mudar todas as vezes que 
estes mudassem, e o homem que assim mudasse de 
opinião, não poderia ser homem politico; portanto o 
conselheiro de estado não é obrigado a seguir a politica de 
todos os ministerios. A solução da tão debatida questão da 
vitaliciedade resolveu este ponto. 

E si o conselho de estado tivesse de ser composto 
sempre de homens que seguissem a politica do ministerio, 
a corôa não poderia aproveitar-se da luz que rebenta do 
contraste e do choque das opiniões, e que a póde auxiliar 
no descobrimento da verdade. 

Como corpo administrativo, nas questões 
administrativas, o concelho de estado é auxiliar do 
ministerio, que póde por meio delle elaborar os decretos e 
regulamentos para a execução das leis, e proferir certos 
julgamentos administrativos. Mas, porventura porque o 
conselheiro exprime em absoluto uma opinião sobre uma 
medida administrativa, é elle obrigado a fazer servir essa 
medida para os fins de uma politica que condemna? 

O senado conhece perfeitamente a distincção que 
ha entre poder politico e poder administrativo. E’ segundo 
esta distincção que eu entendo as obrigações do 
conselheiro de estado membro das camaras; e, si a 
qualidade de conselheiro me privasse da liberdade e 
independencia das minhas opiniões como senador, eu não 
serviria aquelle cargo um só momento. 

Mas, Sr. presidente, eu não preciso recorrer a estas 
distincções e a essas doutrinas. Diga-me o nobre ministro: 
a circumstancia de haver eu concordado com alguns 
artigos do seu projecto podia obrigar-me, não direi já como 
conselheiro, mas por simples dever de lealdade, a votar 
para que passasse na 1ª discussão o projecto de 1854, 
que o proprio Sr. ministro não quer? Podia a circumstancia 
de haver eu concordado com alguns artigos do projecto do 
nobre ministro obrigar-me a votar para que esta discussão 
vá levando a marcha que vai tendo, unicamente com o fim 
de que vá para a camara dos deputados como emenda 

lei de 3 de dezembro, e eu tomasse parte na discussão, 
me veria obrigado a justificar essa lei. 

O nobre ministro ha de recordar-se que eu lhe 
ponderei que a separação que pretendia estabelecer entre 
a policia e a justiça era illusoria; ha de lembrar-se que lhe 
ponderei que a tirada da pronuncia aos sub-delegados 
pouca influencia tinha, uma vez que continuavam a formar 
a culpa, etc.; mas, como eu não queria, nem quero, passar 
por um teimoso e emperrado defensor de certas idéas, não 
fiz questão e limitei-me a expôr o meu pensamento. 

Creia o nobre ministro que sinto não lhe poder dar 
meu apoio, ao qual aliás dou pouco valor... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não apoiado. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – ...sinto, porque 

tenho com o nobre ministro antigas relações de amizade. 
Tive com elle antiga communhão de idéas e deve-lhe 
attenções. Sinto-o tambem, porque o nobre ministro é 
irmão de um homem que em 1840, 1841 e 1842, quando 
fui ministro da justiça, prestou-me aqui, com o apoio da 
sua poderosa intelligencia e palavra, um auxilio 
valiosissimo, um auxilio sincero, leal e honroso, honroso 
para mim, senhores, que reputo esse apoio, essa 
approvação de uma alta intelligencia, uma recordação 
gloriosa, si alguma posso ter em minha vida publica. 

Mas o nobre ministro faz parte de um ministerio cuja 
marcha eu considero prejudicial ao paiz... 

O SR. D. MANUEL: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – Muito bom para o paiz. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não posso 

separar o nobre ministro de seus illustres collegas, e nem 
o nobre ministro consentiria em similhante separação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O que eu não 

quero, digo mal, o que eu não desejo, Sr. presidente, é que 
o projecto do nobre ministro passe, considerado e 
interpretado como uma condemnação do pensamento do 
systema da organisação da lei de 3 de dezembro de 1841. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nunca pretendi 
isso. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O nobre 
ministro não pretende, mas é geralmente o que se 
acredita. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Tenho me 



aquillo que o não é, aquillo que é inteiramente diverso e 
novo, privando-se assim aquella camara do direito de 
discutir o projecto duas ou tres vezes e de emendal-o? 
Não. Combatendo na discussão algum dos poucos artigos 
que objectei, com tanto que não impugne aquelles em que 
concordei, posso eu ser considerado como menos leal? 
Não. 

O nobre ministro da justiça ouviu a secção, não por 
um modo official; ouviu depois os seus membros singular e 
particularmente, mas isso agora é o mesmo para mim. Fiz 
observações, algumas das quaes foram pelo nobre 
ministro acolhidas, retirando elle alguns artigos do seu 
projecto e modificando outros. Tivemos, creio, que duas ou 
tres reuniões na secretaria da justiça, essas reuniões não 
passaram de uma conversação, sem que houvesse relator 
e consulta. O senado sabe que, quando as secções 
consultam, o fazem por escripto e dirigem-se ao 
Imperador. O nobre ministro ha de recordar-se que eu lhe 
disse então, que, si o seu projecto fôsse considerado como 
uma condemnação do pensamento e do systema da 

explicado muito a esse respeito. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não desejo 

que o projecto passe ou seja interpretado assim, porque 
meus amigos defenderam aquella lei, porque eu a defendi, 
porque a defendi debaixo dos auspicios de seu auctor, um 
dos mais illustres varões que este Imperio tem produzido... 

O SR. D. MANUEL: – E que era o primeiro a 
reconhecer a necessidade de se retocar essa lei. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não quero 
que, passando assim o projecto, com ar de sentença 
condemnatoria, possa offender injustamente a memoria de 
um homem que me honrou com a sua amizade, e que foi 
meu mestre nos primeiros passos que dei na vida politica. 
E estou certo de que, si o Sr. ministro da justiça não 
applaudir este meu reclamo, o Sr. Francisco Diogo Pereira 
de Vasconcellos ha de applaudil-o de todo o seu coração. 
Ora, o discurso do nobre ministro 
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da justiça póde ser interpretado (não é certamente essa a 
sua intenção), mas póde ser, ha de ser interpretado de 
modo que se entenda que o seu projecto envolve essa 
condemnação da lei de 3 de dezembro e da opinião que a 
sustentou. 

O nobre ministro, para provar que era indispensavel 
a reforma da lei de 3 de dezembro, recorreu a certas 
auctoridades; recorreu á auctoridade, aliás muito 
respeitavel, do finado Sr. visconde de Caravellas, do Sr. 
Manuel Antonio Galvão, do nosso illustre collega o Sr. 
Fernandes Torres e outros... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Do Sr. Euzebio 
de Queiroz, do Sr. Pimenta. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – ...recorreu á 
auctoridade de varios projectos apresentados por 
commissões das camaras. Mas eu creio que todas essas 
auctoridades, aliás respeitaveis, provam contra o nobre 
ministro; porquanto, si reconheceram a necessidade da 
reforma da lei de 3 de dezembro, indicaram reformas em 
sentido absolutamente opposto ás que propõe o nobre 
ministro. Si eu pretendo fazer uma reforma em um sentido, 
não me póde soccorrer a auctoridade daquelles que 
entendem que a reforma deve ser feita em sentido 
differente. 

O nobre ministro da justiça citou em primeiro logar o 
relatorio do finado Sr. visconde de Caravellas, que diz o 
seguinte (lê): 

Relatorio do Sr. Alves Branco de 1854. 
«Para prevenir o crime, colligir as provas dos 

compromettidos, prender os culpados, e entregal-os ao 
julgamento dos juizes e tribunaes, creou a lei chefes de 
policia, delegados e subdelegados. Estou persuadido que 
a creação dos chefes de policia com alçada e jurisdicção 
em toda a provincia é uma boa instituição, embora 
geralmente fallando não tenham elles por ora 
correspondido ás esperanças do paiz e governo. Quanto 
porém aos delegados e subdelegados, actualmente 
tirados, na maior parte das provincias, de uma classe da 
população sem letras, e talvez mesmo sem meios seguros 
de subsistencia, é minha opinião que devem ser abolidos 
quanto antes, encarregando-se os juizes de direito das 
delegacias em suas comarcas, e os juizes municipaes e de 
paz das subdelegacias em seus termos e districtos.» 

Sr. presidente, ninguem respeitou, nem respeita 

estão reunidas nas mesmas auctoridades; seria 
conveniente separal-as.» etc, etc. 

O mal consistia portanto em serem as auctoridades 
da reforma de nomeação do governo. 

Portanto a reforma que mais conveniente parecia 
ao Sr. Manuel Antonio Galvão era em sentido 
absolutamente diverso da do nobre ministro que conserva 
as mesmas auctoridades de nomeação do governo. 

Recorreu o nobre ministro á auctoridade muito 
respeitavel do nosso honrado collega o Sr. Fernandes 
Torres; mas eu me occuparei della para diante. Vamos ás 
diversas tentativas feitas para reformar a lei de 3 de 
dezembro. 

Temos em primeiro logar o parecer das 
commissões de justiça civil e criminal da camara dos Srs. 
deputados, apresentado em 1845 e assignado pelos Srs. 
Franco de Sá, conego José Antonio Marinho, Urbano 
Sabino Pessoa de Mello, Valdetaro, Theophilo Ottoni e 
França Leite. 

Dizia este parecer (lê). 
«As commissões reunidas assentaram como base 

do seu trabalho que nem era opportuno, na actualidade, 
apresentar um systema judiciario completo, nem ainda 
grandes e estranhas innovações ao que se acha 
estabelecido pela legislação de 1841, já porque a 
experiencia sobre esta não tem sido bastante para 
perfeitamente orientar o legislador prudente sobre todos os 
seus defeitos, já porque as grandes reformas sobre 
importarem o transtorno e vacillação das idéas, dos 
habitos e posições, e a perda de muitos accessorios e 
auxiliares executivos, trariam tambem a necessidade de 
augmento de despesa, que o estado do nosso thesouro 
publico mal poderia soffrer; já finalmente, e mais que tudo 
talvez, porque similhante obra, exigindo muito tempo para 
a sua confecção, discussão e approvação legislativa, por 
quão difficil e ponderosa não poderia prover de prompto 
remedio aos males resultantes dos vicios que na lei da 
reforma judiciaria são de presente geralmente 
reconhecidos pela intelligencia do paiz, e até 
solemnemente confessados pelos auctores da mesma lei.»

Assim é que o projecto offerecido á deliberação 
desta illustre camara essencialmente se limita: 1º, á 
separação completa entre a policia e justiça, restituindo 
aos ministros desta o que lhes havia sido alheado em favor 



mais do que eu as luzes, os talentos e serviços do finado 
Sr. visconde de Caravellas. Elle nunca desenvolveu esse 
seu plano, o qual, na minha opinião ao menos, é 
inexequivel. Mas o que salta aos olhos é a differença 
extraordinaria que se dá entre as idéas do finado e as do 
projecto do Sr. ministro. 

Dizia o Sr. Manuel Antonio Galvão em seu relatorio 
de 1845 (lê): «A administração da justiça soffreu uma 
reforma radical e completa, em virtude da lei de 3 de 
dezembro de 1841. E’ certo que desde então até agora 
não tem decorrido aquelle espaço de tempo preciso para 
poder calcular e resolver pela experiencia todas as 
vantagens e inconvenientes da nova legislação.» 

«O fim principal desta legislação consistiu em 
conferir aos chefes de policia, juizes municipaes, 
delegados e subdelegados, as attribuições que dantes 
eram exercidas pelos juizes de paz; além disto foi abolido 
o primeiro concelho de jurados.» 

«Os juizes de paz eram e ainda são de eleição 
popular; as auctoridades da reforma são todas de 
nomeação do governo.» 

«As attribuições policiaes e as attribuições 
criminaes 

dos agentes amoviveis daquella; demonstrar a 
conveniencia ou antes a necessidade de tal providencia 
fôra offender a illustrada e geral convicção da camara; 2º, 
ao restabelecimento do juizado municipal, conforme o 
systema anterior á lei de 3 de dezembro 1841, etc. 

O projecto que as commissões apresentaram 
desenvolve melhor essas idéas. Lerei alguns artigos: (Lê) 

«§ 1º do art. 1º Cessa toda a jurisdicção criminal 
dos delegados e subdelegados de policia, sobre 
julgamento final em quaesquer cousas, inclusive as 
contravenções ás posturas das camaras municipaes; e 
bem assim a attribuição de formar culpa aos 
delinquentes.» 

«§ 2º Cessa tambem a mesma jurisdicção criminal 
sobre julgamentos definitivos que competia aos chefes de 
policia, continuando esses porém a formar culpa aos 
delinquentes em toda a provincia, na conformidade da lei, 
e do que se acha declarado no regulamento n. 120 de 31 
de janeiro de 1842.» 

«§ 3º Aos juizes de paz fica competindo toda a 
jurisdicção criminal que deixam de ter os delegados e 
subdelegados, sendo exercido pela maneira por que 
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a exerciam estes, segundo a lei de 3 de dezembro de 
1841, e respectivo regulamento n. 120.» 

«§ 15. Os juizes municipaes e de orphãos serão 
nomeados por quatro annos pelo governo na côrte e pelos 
presidentes nas provincias, sob proposta das camaras 
municipaes em lista sextupla...» 

Eram estes os juizes municipaes do art. 33 do 
codigo do processo, na maxima parte leigos, e sem 
ordenado algum. E por isso o § 16 do projecto dispunha 
assim: 

«§ 16. A jurisdicção dos juizes municipaes e de 
orphãos fica limitada ao preparo e processo de todos os 
feitos, não podendo proferir sentença final nem 
interlocutoria com força de definitiva, o que fica 
pertencendo aos juizes de direito, na fórma dos arts. 8º e 
9º da disposição provisoria acerca da administração da 
justiça civel.» 

Tudo isto é perfeitamente logico, e coherente com 
as doutrinas da escola liberal, que sómente dá verdadeiro 
valor ás garantias que póde dar a eleição popular. Não é 
do meu proposito aquilatar agora essas doutrinas em 
relação á materia que nos occupa. Respeito-as, como 
nascidas de um sentimento nobre, porque nada é mais 
nobre e digno do homem do que os sentimentos liberaes, 
que merecem por isso respeito, ainda em suas 
exagerações. O meu fim é sómente deixar verificado que o 
sentido da reforma iniciada no projecto que acabo de 
mencionar é inteiramente contrario ao do Sr. ministro da 
justiça. 

Em 1846 o nosso honrado collega o Sr. Fernandes 
Torres, como ministro da justiça, apresentou á camara dos 
Srs. deputados uma proposta para a reforma da lei de 3 de 
dezembro. No seu preambulo se lê o seguinte (lê): 

«Um dos maiores defeitos que viciam a mesma lei é 
sem duvida o de conferir-se aos agentes de policia a 
attribuição de julgar. E’ repugnante á justiça que exerçam 
tão importante attribuição empregados cuja duração é tão 
precaria; e com a medida indicada no art. 1º da proposta 
sanar-se-ha esse defeito.» 

«Todavia crimes ha que pela sua gravidade, pela 
audacia com que são perpetrados, pelo numero dos 
individuos que os commettem, pelo transtorno que podem 
causar ao Estado, reclamam que a auctoridade incumbida 
de investigal-os seja rodeada da maior força e prestigio. O 

de policia, que só atura em exercicio emquanto assim 
apraz ao poder que o nomeou?!» 

A proposta que se segue a esse preambulo é 
organisada nesse sentido. Não é elle inteiramente 
contrario ao projecto do nobre ministro da justiça? Póde o 
nobre ministro soccorrer-se de similhantes auctoridades?!» 

No anno de 1848 as commissões de justiça civil e 
criminal da camara dos Srs. deputados, ás quaes tinha 
sido remettida uma proposta do governo sobre reforma 
judiciaria, apresentaram um parecer no qual se lê o 
seguinte (lê): 

«O projecto extinguindo as novas auctoridades da 
lei de 3 de dezembro, que de certo não poderiam subsistir 
com tão má organisação, procurou substituil-os do melhor 
modo que foi possivel. Augmentou o numero de juizes de 
direito, deu-lhes maior ordenado e garantias, estabeleceu 
regras sobre a sua remoção, nomeação e promoção, e a 
elles foi que conferiu toda a funcção de julgar na 1ª 
instancia, e todas as mais attribuições importantes no civel 
e crime. Assim acabar-se-ha essa justiça politica de 
commissarios do governo e commissarios tão mal pagos 
que tão serios receios incutia a toda a nação.» 

Ora, esses chamados commissarios são os juizes 
municipaes, são justamente aquelles aos quaes o projecto 
do nobre ministro accrescenta a auctoridade policial e 
criminal. Poderão porventura este parecer e projecto 
provar alguma cousa em favor do nobre ministro da justiça, 
que os comprehendeu na generalidade da sua invocação? 

O SR. D. MANUEL: – Prova a necessidade de 
reformar-se a lei de 3 de dezembro. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – No anno 
passado, um dos mais illustres representantes da opinião 
liberal na camara dos Srs. deputados, infelizmente hoje 
fallecido, o Sr. Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos, 
offereceu um projecto para a reforma judiciaria. O nobre 
ministro sabe perfeitamente que as principaes arguições 
feitas pela opinião liberal á lei de 3 de dezembro 
consistiam em que ella dava a attribuição de julgar certos 
pequenos delictos a auctoridades policiaes amoviveis 
nomeadas pelo governo, consistiam em que outras 
attribuições de julgar eram dadas aos juizes municipaes, 
então considerados moços inexperientes, sahidos ha 
pouco das academias, e constituidos na dependencia do 
governo, no fim do quatriennio, para serem reconduzidos 



chefe de policia, que pelas condições de sua nomeação 
reune estas duas circumstancias, parecia ser a 
auctoridade mais propria para em casos taes proceder á 
formação da culpa, e é esta a unica excepção á regra 
estabelecida no dito artigo.» 

«Grande porém seria o inconveniente, si fóra do 
logar em que residisse o juiz municipal não houvesse em 
cada povoação e em cada districto uma outra auctoridade 
incumbida de colligir as provas dos crimes. Para evitar este 
inconveniente dá-se jurisdicção aos juizes de paz na fórma 
indicada nos arts. 3º e 4º, para procederem a auto de 
corpo de delicto, e prepararem o processo da formação da 
culpa, quer nos casos de queixa ou denuncia, quer 
naquelles em que deva proceder-se ex-officio.» 

«Além de ser muito mais limitada esta jurisdicção, 
do que o é a conferida pela lei de 3 de dezembro de 1841 
aos delegados e subdelegados, accresce que a fonte 
donde se deriva a auctoridade dos juizes de paz, e o 
prefixo termo de sua duração, desvanecem inteiramente a 
suspeita e apprehensões a que dava logar a accumulação 
de tal jurisdicção em um agente 

ou despachados juizes de direito. 
Os que por taes motivos combatiam a lei de 3 de 

dezembro sómente enxergavam verdadeiras garantias ou 
na magistratura de eleição popular ou na perpetuidade dos 
juizes. E’ o ciume natural, e até certo ponto justo da 
democracia. 

Aquelle projecto, e interpetrei-o como uma especie 
de transacção, abandonava inteiramente a idéa de 
magistrados de eleição popular, mas não admittia outra 
jurisdicção que não fôsse confiada a juizes perpetuos. Diz 
o seu art. 1º (lê): 

«Os juizes creados pelo artigo 13 da lei de 3 de 
dezembro de 1841 passam á categoria de juizes de direito 
de termos; e como taes serão perpetuos e inamoviveis, 
salvos os casos previstos na lei n. 559 de 28 de junho de 
1850; serão nomeados d’entre os bachareis formados, 
promotores, juizes municipaes e de orphãos, advogados, 
etc.» 

O artigo 2º dá a esses juizes a attribuição de 
processar e julgar as causas civeis em todos os ramos; a 
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sentença de pronuncia ou não pronuncia; a definitiva nos 
processos da alçada das auctoridades policiaes, e toda a 
jurisdicção actual dos juizes municipaes no crime. 

Por esse projecto dar-se-hia de chofre a 
perpetuidade a não menos de 291 juizes municipaes que 
ha no Imperio, o que na minha opinião seria um grande 
mal, porque, junctando-se os 229 juizes municipaes com 
os 198 juizes de direito, teriamos perto de 500 juizes 
perpetuos, sómente de 1ª instancia, espalhados pelo 
Imperio; juizes aquelles sem tirocinio, juizes que não 
teriam sido joeirados, que não teriam dado occasião e 
tempo para se conhecer se mereceriam a perpetuidade. 
Não é, porém, meu fim analysar agora esse projecto. O 
que quero concluir é que si o projecto do finado Sr. Dr. 
Gabriel José Rodrigues dos Santos imporia a 
condemnação da lei de 3 de dezembro, não importa 
menos a do projecto do nobre ministro da justiça. 

Entretanto foi elle apresentado na actual legislatura; 
está assignado por 44 Srs. deputados, quasi todos da 
maioria que sustenta o ministerio. Ora, esperará o nobre 
ministro que esses 44 Srs. deputados se retractem para 
apoiarem as idéas contrarias do seu projecto? E, si o 
nobre ministro não espera essa retractação, onde achará 
votos que façam passar o seu projecto? Será da opposição 
da camara dos Srs. deputados que o ministerio espera 
obter o numero de votos que lhe faltarem? Temos, 
portanto, um projecto que está á mercê da opposição 
daquella camara. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na camara dos Srs. 
deputados elle ha de morrer no primeiro dia com os votos 
da propria maioria. 

O SR. D. MANUEL: – Como o nobre senador está 
em dia com essas cousas... Bem sabe como se assignam 
projectos. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Disse o nobre 
ministro que uma das necessidades reconhecidas por 
todos é a da separação da policia da justiça. Sr. 
presidente, eu considero esta separação, pelo modo por 
que se quer obter, com o pessoal que temos, com a 
organisação que temos, como uma completa mistificação. 
(Apoiados e não apoiados.) 

O SR. D. MANUEL: – Vamos á demonstração. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 

essa distincção de policia e justiça, como se pretende, 

com outras pessoas entendidas, as quaes tambem não 
comprehendiam em que consistia a inculcada confusão e a 
separação que se queria 

Dizia-se: «Ides entregar o julgamento de certos 
crimes a juizes que não offerecem garantias.» Posta a 
questão assim, a comprehendia eu; era questão de mais 
ou menos garantias, mas não influia na separação que se 
queria fazer. 

Senhores, qual é o pessoal que temos nas 
comarcas para poder dividir por elle essa diversidade de 
attribuições? Temos o juiz de direito, o juiz municipal, o 
delegado ou subdelegado que é o mesmo, e o juiz de paz. 
Os juizes de paz estão fóra de questão; não se tracta de 
restituir-lhes a auctoridade que tinham pelo codigo do 
processo. Os juizes de direito são a unica auctoridade que 
nas comarcas póde servir para conhecer de recursos e 
appellações. Portanto para a 1ª instancia, para formar 
processos e pronuncias, restam sómente os juizes 
municipaes e os delegados ou subdelegados. Ora, ainda 
mesmo substituindo os delegados e subdelegados pelos 
juizes de paz, como quereis dividir sem confusão por 
essas unicas auctoridades funcções tão variadas e 
importantes? 

Entretanto essa accusação á lei de 3 de Dezembro 
foi tantas vezes reproduzida que calou no espirito de 
muitos. Quando ouvimos muitas vezes repetir uma 
proposição, acabamos por dal-a como verdadeira pelo 
habito de a ouvir, e o habito de a ouvir faz com que não a 
examinemos a fundo. 

O que entendem por policia, o que entendem por 
justiça aquelles que argúem a lei de 3 de dezembro de ter 
confundido essas cousas? E’ sómente definindo os termos, 
é fixando a sua natureza e medindo-lhes o alcance, que as 
questões se podem esclarecer; de outro modo a confusão 
continúa e augmenta cada vez mais. 

O SR. D. MANUEL: – Para nós não. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O que é 

policia? Onde está definida a policia em nossa legislação? 
Onde estão discriminadas as diversas especies de policia, 
e determinadas as raias que a separam da justiça? 

O que entendeis por justiça? Entendeis por justiça a 
auctoridade que julga, que profere sentenças, como o juiz 
de direito, e o juiz municipal, e dizeis que está confundida 
a justiça com a policia porque a auctoridade policial julga 



nunca existiu entre nós, não existe na lei de 3 de 
dezembro, não existe no projecto do nobre ministro da 
justiça; não existe em nenhum desses projectos que acabo 
de ler; e direi mais: não se póde verificar emquanto não 
fizermos outras alterações muito mais profundas em nossa 
organisação judiciaria, e direi mais, em nosso codigo 
penal. 

O SR. MIRANDA: – Em que não toca o projecto do 
Sr. ministro. 

O SR. D. MANUEL: – Vamos ver a demonstração. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. VISCONDE DO URUGUAY: – Quando se 

discutiu a lei de 3 de dezembro, objectou-se sempre contra 
ella, que confundia a policia com a justiça; mas nunca, ao 
menos na minha opinião, se mostrou como se verificava 
essa confusão, como se devia e podia fazer a separação. 
Talvez não comprehendesse por defeito de minha 
intelligencia; mas conferenciei a este respeito com o illustre 
auctor da lei, e 

delictos policiaes, e profere sentenças de pronuncia. 
Mas de uma locução inexacta – sentença de 

pronuncia – tira-se a conclusão errada de que, por 
pronunciarem as auctoridades policiaes, está confundida a 
policia com a justiça. Como se pronunciar fôsse julgar no 
sentido de sentenciar! 

A pronuncia não é uma sentença, é um despacho; 
dessa locução usa o codigo do processo, e é a mais 
exacta. E si a quereis chamar sentença, lembrai-vos de 
que ha sentenças definitivas e interlocutorias, e que a 
pronuncia entra na categoria destas, porque não põe fim á 
questão. 

A pronuncia equivale ao seguinte: Tendo procedido 
a corpo de delicto, á inquirição de testimunhas, interrogado 
o réo, e reunido todas as provas para descobrir o auctor do 
crime, estou convencido da existencia do delicto, e de que 
foi commettido por tal individuo. Mas como a prova é 
insufficiente para a imposição da pena; como não me 
pertence impôl-a; como não póde ser imposta sem uma 

indagação 
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mais minuciosa, e sem que preceda a accusação e defesa 
no tribunal competente, seja o negocio affecto a esse 
tribunal, que é a justiça. Eis o que é a pronuncia. E’ a 
declaração de que o réo deve ser accusado perante a 
justiça. 

A circumstancia de estar a pronuncia a cargo de 
algumas auctoridades policiaes, póde ser atacada com o 
fundamento de não apresentarem essas auctoridades 
garantia sufficiente; mas não constitue confusão da policia 
com a justiça. 

Disse-se, porém: «A confusão dá-se, porque essas 
auctoridades julgam.» Senhores, o que julgam as 
auctoridades policiaes? Julgam, além de outros, aquelles 
crimes que a quarta parte do codigo penal chama crimes 
policiaes, e as infracções das posturas que as leis das 
camaras municipaes do 1º de outubro de 1828 chama 
posturas policiaes. Ora, haverá algum contrasenso em que 
as auctoridades policiaes julguem os crimes policiaes? 
Para que são instituidas as auctoridades policiaes sinão 
para tomar conhecimento dos crimes policiaes e repremil-
os? Eu não conheço paiz algum onde os delictos policiaes 
não sejam julgados pelas auctoridades e tribunaes 
policiaes. 

Na França taes delictos, que são aquelles que não 
têm pena maior de cinco dias de prisão e 15 francos de 
multa, são julgados pelos tribunaes de policia que se 
compõem do maire e dos juizes de paz, auctoridades 
nomeadas pelo governo. Na Inglaterra os pequenos 
delictos policiaes são julgados pelos juizes de paz, 
nomeados pelo governo, e em Londres pelos 
commissarios de policia, e magistrados policiaes. 

Tirar ás auctoridades policiaes o conhecimento dos 
casos policiaes para dal-o á justiça, isso é que é 
estabelecer a confusão (Apoiados). 

Entretanto aquella arguição adquiriu tal importancia 
que o nobre ministro julgou-se na necessidade de fazer 
uma concessão conciliatoria, que não é mais do que uma 
mistificação; mistificação que pouco importaria si fôsse de 
todo innocente, e não inculcasse a condemnação da lei de 
3 de dezembro, e daquelles que a propuzeram e 
sustentaram. 

Peço ao senado que me desculpe si porventura 
tomo algum calor, tractando destas materias. A lei de 3 de 
dezembro foi apresentada como um instrumento de 

para pôl-a nos juizes municipaes, que se constituem 
unicos juizes policiaes. 

Ora, eu creio que não é possivel dar-se essa 
separação, como se quiz primeiramente, sem alterar o 
pessoal que compõe a nossa organisação judiciaria; e em 
segundo logar sem fazer uma refórma consideravel nas 
classificações de nosso codigo penal; porque em minha 
opinião ahi é que está o mal (apoiados). Não poucas vezes 
acontece que o doente queixa-se de certa parte do corpo, 
e o medico vai achar a causa do mal em uma parte de que 
aquelle se não queixava, e onde suppunha não estar. E’ o 
que acontece aqui, ao menos em minha opinião. 

Senhores, a lei de 3 de dezembro o teve em vista 
conservar nas localidades aquella somma de auctoridade 
indispensavel para aviar certos negocios menos 
consideraveis, para a repressão de certos delictos 
pequenos que affectam e prejudicam mais directamente a 
localidade, e taes são os crimes policiaes, e as 
contravenções ás posturas policiaes das camaras. 

A legislação do codigo do processo, evidentemente 
liberal e democrativa, consagrava essa grande vantagem e 
essa indispensavel descentralisação, deixando nas 
localidades aquella somma de auctoridade que dispensava 
os seus habitantes de irem á cabeça do termo, muitas 
vezes distante 8, 9 ou 10 leguas, buscar providencias para 
os mais pequenos negocios. A lei de 3 dezembro 
conservou essa decentralisação. 

Para conseguir esse resultado entregou ella essa 
auctoridade aos subdelegados nas freguezias, mas como 
a entregou? Podem elles sentenciar nos delictos que não 
têm pena maior do que seis mezes de prisão com multa 
correspondente á metade do tempo. Mas o senado sabe 
que desses crimes os réos se livram soltos, e que não 
podem ser presos não sendo mesmo obrigados a prestar 
fiança. Não podem portanto, pela lei, os subdelegados 
exercer violencia alguma em virtude daquella attribuição. 
Formam, o processo, inquirem testimunhas, proferem 
sentença, mas dessas sentenças ha appellação para o juiz 
de direito, com effeito suspensivo. A sentença que por fim 
vem a ser executada é a do juiz de direito, visto que as do 
subdelegado não são exequiveis sinão depois de 
confirmação. 

O SR. D. MANUEL: – Então é inutil. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não é, porque 



oppressão, como uma maquina por meio da qual um 
partido procurava perpetuar-se no poder, embora esse 
partido sempre a sustentasse quer na prospera, quer na 
adversa fortuna. Estas idéas ainda não estão 
desvanecidas. Não se me póde levar a mal uma 
justificação, a qual, sendo de meus amigos, é tambem 
propria. 

Mas, vejamos si essa inculcada separação existia 
antes da lei de 3 de dezembro, e se existe no projecto do 
nobre ministro da justiça. 

Ella nunca existiu na antiga legislação portugueza, 
e nem isso era possivel; então tudo estava confundido. 
Não existia tambem no codigo do processo, porque os 
juizes de paz eram as unicas auctoridades policiaes, e 
pronunciavam e julgavam. A lei de 3 de dezembro não fez 
mais do que passar as attribuições dos juizes de paz para 
outras auctoridades; e, si confusão existia, essa confusão 
ficou. Não existe no projecto do nobre ministro a 
separação inculcada, porque os juizes municipaes formam 
a culpa, pronunciam e julgam ao mesmo tempo os delictos 
policiaes. Logo, dado que existisse confusão, o nobre 
ministro a tira dos delegados e subdelegados 

no caso contrario, e pela questão a mais insignificante, 
seria necessario que as partes, as testimunhas e todos 
quantos interviessem na questão fossem á cabeça do 
termo, ás vezes em distancia de 10 e 12 leguas. 

O nobre ministro procura remover a inculcada 
confusão da policia com a justiça; vamos ver os resultados 
que provêm dessa tentativa para separar a policia da 
justiça. 

O nobre ministro tirou ás auctoridades das 
freguezias a attribuição de processar e julgar os delictos 
policiaes, e as contravenções ás posturas das camaras, e 
passou-a para os juizes municipaes, para o fim de separar 
a justiça da policia. Não ha portanto nas freguezias quem 
possa formar processo por aquelles delictos. O processo 
ha de ser formado na cabeça do termo. 

Na parte 4ª do codigo penal, que comprehendo os 
crimes policiaes, encontram-se, por exemplo, os de 
vadiação e mendicidade. O art. 295 pune a vadiação com 
8 a 24 dias de prisão com trabalho; pena que 
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foi elevada pelo art. 4º da lei de 26 de outubro de 1831 a 1 
e 6 mezes. A mendicidade é punida com 8 dias a 1 mez. 
Não ha na freguezia quem possa processar e julgar esses 
crimes, e a auctoridade deverá limitar-se a dizer: Sr. vadio, 
ou Sr. mendigo, os nossos legisladores, com o fim de 
separarem a policia da justiça, não quizeram que houvesse 
nesta freguezia quem podesse perturbar o vosso doce 
farniente. Si se vos antojar o gozo da pena que vos impõe 
o codigo, ide vadiar ou mendigar na cabeça do termo. Aqui 
ninguem póde comvosco. 

Supponhamos que um morador á beira de uma 
estrada faz nesta uma escavação tal que com as aguas 
pluviaes se torna um precipicio onde caiam os viandantes 
e os animaes de carga: isto é providenciado pelas posturas 
municipaes; mas, adoptado o projecto do nobre ministro da 
justiça, não haverá na freguezia quem tome conhecimento 
do caso; o subdelegado não póde formar o processo para 
averigual-o e impôr a multa, porque, para que a justiça não 
fique confundida com a policia, pertence isso ao juiz 
municipal exclusivamente: terá o pobre fiscal da camara, 
muito mal pago, como acontece no interior, de dar comsigo 
e com testimunhas e partes, terá de incommodar-se toda 
essa gente para ir á cabeça do termo, afim de que o juiz 
municipal tome conhecimento de um negocio tão local e 
pequeno, e que requer prompta providencia! 

Ora, si a vadiação não é reprimida, bem como 
outros delictos policiaes, havendo auctoridade no logar; si 
as posturas municipaes são tão mal cumpridas, o que não 
acontecerá não havendo nas freguezias auctoridade que 
olhe por isso? Veja o senado a impunidade que dahi tem 
de resultar. 

O SR. MIRANDA: – Agora não ouço certa voz 
apoiar. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O projecto do 
nobre ministro, com o fim de separar a policia da justiça, 
tira aos delegados e subdelegados a pronuncia. Segundo 
este projecto (e eu approvo isto completamente), é-Ihes 
porém conservada a formação da culpa. 

Vejamos porém qual é o resultado e importancia de 
similhante medida, que tem por fim a tão apregoada 
separação da justiça da policia. 

Para maior clareza figurarei uma hypothese, 
considerando-se segundo a legislação em vigor, e 
segundo o projecto do Sr. ministro. 

ministro da justiça. O que acontecerá? O subdelegado fará 
o mesmo que fazia até á occasião de lavrar a pronuncia 
provisoria, e em logar de a lavrar dirigir-se-ha ao juiz 
municipal dizendo-lhe: «Sr. juiz municipal, colligi todas as 
provas que demonstram que o réo practicou o crime; 
prendi-o, porque devia prendêl-o na fórma da lei; mas, 
como não posso escrever; o meu juizo no processo, 
porque isso seria confundir a policia com a justiça, ahi 
remetto o processo e o réo para que Vm. o pronuncie ou 
não.» 

O SR. MIRANDA: – E tanto as partes como as 
testimunhas terão de caminhar umas vinte ou trinta leguas. 

O SR. VISCONDE DO URUGUAY: – E tudo isso 
para separar a policia da justiça! 

O SR. MIRANDA: – A isso não se responde. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 

a lei de 3 de dezembro de 1841 tem um grande defeito; e 
consiste em ter conservado o art. 12, § 7 do codigo do 
processo que marcava a alçada das auctoridades 
policiaes. Na época em que foi discutida aquella lei, 
tentamos remediar esse inconveniente; mas, para 
remedia-lo, era necessario entender com o codigo penal; 
era indispensavel apresentar uma série de artigos novos, 
que teriam de dar novo alimento a uma discussão muito 
renhida e demorada, e concorrer para que não passasse a 
lei na sessão. Assentou-se por isso de reservar esse 
melhoramento para depois. 

Toda a legislação liga-se entre si e auxilia-se, 
especialmente a do codigo penal com a do processo. 
Produzirei um exemplo para o nosso caso, tirado da 
legislação franceza, porque serve para tornar mais claro o 
que vou dizer. 

Quando os Francezes organisaram o seu codigo 
penal, classificaram nelle os delictos, em harmonia e com 
referencia á organisação judiciaria e aos tribunaes que o 
seu codigo do processo ia instituir. Classificaram e 
chamaram contravenções, todas aquellas infracções de lei 
que são punidas com pena não maior de 5 dias de prisão e 
15 francos de multa. São os crimes de policia. 
Classificaram e chamaram delictos as infracções ás quaes 
corresponde pena de prisão maior do que 5 dias, e multa 
superior a 15 francos. Classificaram finalmente, e 
chamaram crimes, as infracções punidas com penas 
afflictivas e infamantes. 



Perpetra-se em uma freguezia um crime, um 
ferimento grave, por exemplo. O subdelegado comparece 
para averiguar o caso. O ferido declara quem o feriu, 
procura-se o réo, que é encontrado com a faca, e as 
vestes tintas de sangue, comparecem testimunhas que 
fazem prova, são tomados seus depoimentos, e 
interrogado o réo. A auctoridade o prende, e concluida a 
formação da culpa, escreve no processo um despacho de 
pronuncia, que equivale ao seguinte, avista da lei de 3 de 
dezembro, e respectivo regulamento. – A’ vista do corpo de 
delicto e de taes e taes provas que resultam deste 
summario, entendo que o réo é o auctor do crime, e que 
está obrigado a livrar-se delle preso, perante o jury. Porém 
como esta minha decisão não tem, nem póde ter valor 
sinão sendo confirmada pelo juiz municipal, remetta-se-lhe 
este processo para que decida si com effeito o réo deve ou 
não ser pronunciado. E’ o que acontece pela legislação de 
hoje. 

Mas supponhamos em vigor o projecto do nobre 

Confiaram então no codigo do processo o 
conhecimento das contravenções aos tribunaes de simples 
policia, compostos do juiz de paz ou do maire nomeados 
pelo governo, com appellação suspensiva para os 
tribunaes correccionaes compostos de juizes perpetuos. 
Deram aos tribunaes correccionaes a attribuição de julgar 
os delictos; e, quanto aos crimes ficaram sendo 
exclusivamente da competencia do jury. 

Não posso deixar de observar aqui que entre nós 
existe uma completa e perfeita separação de policia e 
justiça a respeito de todos os crimes que são julgados pelo 
jury, porque esses crimes são unica e exclusivamente 
julgados por esse tribunal. 

Mas, quando em 1830 foi feito o nosso codigo 
penal, existia uma organisação judiciaria condemnada, que 
era a antiga organisação portugueza; e pois esse codigo 
não podia referir-se, nas suas classificações, a uma 
organisação que em breve tinha de 
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desapparecer. Esta é a razão por que os legisladores 
limitaram-se á classificação muito geral e abstracta do 
codigo. Nem era possivel ter em consideração uma nova 
organisação de tribunaes, feita dois annos depois. 

Ora, quando o codigo do processo regulou a nossa 
organisação judiciaria de um modo mais conforme com as 
novas fórmas politicas, pelas quaes se regia o paiz, achou 
aquella classificação; e o que fez? Declarou que os juizes 
de paz, então auctoridades policiaes, conheciam de todos 
os delictos que não tivessem pena maior de 6 mezes de 
prisão com multa correspondente á metade do tempo. Esta 
alçada comprehendia portanto crimes publicos, 
particulares e policiaes, isto é, as tres grandes 
classificações do codigo penal. 

Dahi resultou ficarem as auctoridades policiaes com 
a attribuição de julgar crimes que não têm natureza 
policial. Si V. Ex. permitte, e si não abuso da paciencia do 
senado, lançarei uma vista de olhos sobre alguns artigos 
do codigo penal, para melhor demonstrar a minha 
proposição. 

Encontro primeiramente o art. 100 do codigo 
criminal. Este artigo acha-se debaixo da rubrica dos crimes 
contra o livre gozo e exercicio dos direitos politicos do 
cidadão (lê): 

«Impedir ou obstar de qualquer maneira que votem 
nas eleições primarias ou secundarias os cidadãos activos 
e os eleitores que estiverem nas circumstancias de dever e 
de poder votar. Penas: de prisão por dois a seis mezes e 
de multa correspondente á metade do tempo.» 

Este crime estava na alçada dos juizes de paz, e 
hoje se acha comprehendido na dos delegados e 
subdelegados. Pois póde-se admittir que uma auctoridade 
policial qualquer conheça de crimes que dizem respeito a 
votos nas eleições? Certamente que não. Entretanto 
aquelle está comprehendido na alçada da auctoridade 
policial. 

Temos o art. 128 (lê): 
«Desobedecer ao empregado publico em acto do 

exercicio de suas funcções, ou não cumprir as suas ordens 
legaes. Penas de prisão por 6 dias a 2 mezes.» 

Pois, senhores, ha de ser da exclusiva competencia 
das auctoridades policiaes o conhecimento da 
desobediencia dos empregados aos seus superiores e da 
legalidade das ordens destes? Ha de o supremo tribunal 

De maneira que a auctoridade superior, que na 
revisão de um processo que lhe foi affecto por via de 
recurso ou de appellação, ou para a concessão de habeas 
corpus encontra a falta de nota constitucional, nada póde 
fazer, porque pertence exclusivamente á auctoridade 
policial a execução daquelle art. 182. 

Deixarei de mencionar alguns outros delictos que se 
acham comprehendidos entre os crimes publicos. Não 
fallarei dos particulares, mas peço licença ao senado para 
referir-me a alguns dos policiaes. 

Na parte 4ª da codigo, que tracta dos crimes 
policiaes, acha-se o seguinte: 

«Art. 280. Practicar qualquer acção que, na opinião 
publica, seja considerada como evidentemente offensiva 
da moral e bons costumes, sendo em logar publico. Penas 
de prisão por 10 a 40 dias, e de multa correspondente á 
metade do tempo.» 

Eis-aqui um delicto puramente local, commettido em 
praças e ruas, puramente policial, que deve logo ser 
reprimido no logar, e do qual sómente são réos pessoas de 
baixa educação e máos costumes. Entretanto pelo projecto 
do nobre ministro da justiça, para separar a justiça da 
policia, o conhecimento do menor acto offensivo da moral 
e dos bons costumes tem de ser levado á cabeça do 
termo, e delle sómente póde conhecer a justiça, embora a 
natureza do negocio seja pura e meramente policial. Mas 
vamos adiante. 

Vadios e mendigos. (lê) O codigo impõe ao delicto 
de vadiação a pena de prisão com trabalho por 8 a 24 dias, 
pena que foi elevada pelo art. 4º da lei de 26 de outubro de 
1831 de 1 a 6 mezes de prisão com trabalho, o que é em 
verdade exorbitante. A vadiação não e rigorosamente um 
crime, principalmente quando provêm da educação, e 
quando não é facil achar trabalho. A mendicidade é punida 
pelo codigo com 8 dias a um mez de prisão simples ou 
com trabalho. Estes delictos são puramente policiaes, 
sómente podem ser bem reprimidos nas localidades e 
pelas auctoridades policiaes. Entretanto, pelo projecto do 
nobre ministro, para separar a justiça da policia, sómente 
póde conhecer delles para impôr a pena do codigo a 
justiça na cabeça do termo! 

Uso de armas defesas – art. 297 – «Usar de armas 
offensivas que forem prohibidas: Penas de prisão por 15 
ou 60 dias.» Estas penas foram elevadas pelo art. 3º da Iei 



de justiça ou a relação do districto, quando fôr 
desobedecida, levar sua queixa á auctoridade policial? 

O SR. D. MANUEL: – Isso prova a necessidade de 
reforma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não desta 
reforma. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Art. 180 (lê) 
«Impedir que alguem faça o que a lei permitte, ou obrigar a 
fazer o que ella não manda: Penas de prisão por um a seis 
mezes e de multa correspondente á metade do tempo.» 

De maneira que o acto em geral pelo qual alguem 
impede que uma lei não se cumpra é exclusivamente da 
alçada das auctoridades policiaes! 

Art. 182 (lê). «Não dar o juiz ao preso no prazo 
marcado na constituição a nota por elle assignada que 
contenha o motivo da prisão, e os nomes do accusador e 
das testemunhas, havendo-as: penas de prisão por cinco 
dias a um mez.» 

de 26 de outubro, de 1 a 6 mezes de prisão, com multa 
correspondente á metade do tempo, pena que é tambem 
excessiva. 

E’ este tambem um crime local, de natureza 
meramente policial. Entretanto pelo projecto do nobre 
ministro e para separar a policia da justiça, não haverá nas 
freguezies auctoridade alguma que possa conhecer do 
caso, e formar o processo. Si apparecer no logar um 
homem de máos precedentes, armado com armas 
prohibidas, segundo o projecto do nobre ministro da 
justiça, e para separar a justiça da policia, não a poderá 
fazer esta, e sómente poderá conhecer do caso a justiça 
na cabeça do termo, dahi a 10 ou 12 leguas. Quando 
acudir, o homem foi-se! 

Creio que bastam estes exemplos e não apontarei 
mais artigos. São muitos. 

Penso portanto que o remedio não está na 
inculcada mystificação da separação da justiça e policia. O 
mal está em outra parte. Creio que cumpre rever a 
classificação do codigo penal; extremar bem os 
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crimes de natureza verdadeiramente policial; impor-lhes 
penas que, não sendo brandas, não sejam comtudo 
asperas e desproporcionadas; confiar o conhecimento e 
julgamento desses crimes, em que os réos se livram 
soltos, ás auctoridades policiaes do logar, com appellação 
suspensiva para o juiz de direito, magistrado perpetuo. 
Aquelles crimes são ordinariamente commettidos por 
pessoas de tal condição na sociedade, que não é 
justificavel o receio de que o poder os queira perseguir 
injustamente. 

Quanto aos outros crimes que não são de natureza 
policial, e que além disso são pouco frequentes, não 
havendo portanto inconveniente em que sejam julgados na 
cabeça do termo ou da comarca, é minha opinião que de 
modo algum deve o seu conhecimento pertencer á policia. 

Deixai porém em cada localidade a somma de 
auctoridade sufficiente para reprimir certos pequenos 
desvios. Pois será crivel que, si um taverneiro vender 
generos avariados que podem prejudicar a saúde do povo, 
não haja no logar quem dê providencias e que seja 
necessario ir á cabeça do termo para que a justiça faça 
executar a postura policial? 

O SR. D. MANUEL: – Ha de ir em todo o caso, 
porque V. Ex. já disse que deve haver recurso para o juiz 
de direito. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Ha tres modos 
de organisar a auctoridade para a formação da culpa, para 
a pronuncia e o julgamento de pequenos delictos: confiar 
essa tarefa a juizes de eleição popular, ou a juizes 
perpetuos, ou a juizes nomeados pelo governo e 
amoviveis. Reconheço que o juiz de eleição popular 
apresenta a garantia de independencia do governo, por 
isso que o seu cargo depende do voto popular, e tem 
tempo certo de duração; mas na practica e com as nossas 
eleições, não provaram bem esses juizes. 

A experiencia que fizemos dos juizes de paz nos 
annos que decorreram de 1832 até 1841 não aconselha 
certamente que lhes restituamos a antiga auctoridade. 
Ora, não é possivel pôr juizes perpetuos em todos os 
recantos deste vasto Imperio. O que fez portanto a lei de 3 
de dezembro? Adoptou o systema mixto, confiou nas 
freguezias ás auctoridades nomeadas pelo governo as 
funcções que exerciam os juizes de paz; mas prohibiu que 
os seus actos fossem perfeitos sem passarem por um 

agora se quer destruir! A lei de 3 de dezembro porém 
procurou embaraçar o que podesse haver de malefico na 
acção da auctoridade amovivel antes que fôsse levada a 
effeito. 

Si uma pronuncia proferida por uma dessas 
auctoridades era illegal ou injusta, ahi estavam a 
indeclinavel revisão pelo juiz municipal e o recurso para o 
juiz de direito da decisão destes. Si a sentença dada pela 
auctoridade policial nos crimes que são de sua alçada era 
dictada pela vingança ou por outra qualquer paixão, lá 
estava a appellação suspensiva para o juiz de direito que 
não consentia que ella fôsse executada, e que a revogava.

Vou occupar-me agora especialmente do artigo e 
das emendas em discussão. 

Sr. presidente, a regra estabelecida pelo antigo 
codigo do processo a respeito dos jurados era a seguinte: 
«Cada termo terá um concelho», e era a regra por que o 
codigo exigia apenas 60 jurados, ou pouco mais, com o 
rendimento de 200$; era por consequencia raro aquelle 
termo onde se não podia apurar este numero. Estabeleceu 
porém uma excepção, e foi a seguinte: «Para a formação 
do concelho de jurados podem ser reunidos interinamente 
dois ou mais termos que se considerarão como formando 
um unico termo, cuja cabeça será a cidade ou povoação 
onde com maior commodidade de seus habitantes possa 
reunir-se o concelho de jurados.» 

A lei de 3 de dezembro conservou essa regra e 
essa excepção; reduziu o numero dos jurados de 60 e 
tantos a 50, e elevou o censo; mas cumpre notar 
primeiramente que tinha extinguido o 1º concelho de 
jurados, que se formava com 23 juizes. Tirando 23 de 60 
ficam 37. Os juizes do 1º concelho não entravam no 2º 
Assim póde dizer-se que não diminuiu o numero para o 
julgamento. Em segundo logar, a elevação do censo ficou 
compensada pela reducção de 60 a 50 juizes. E por isso 
estou persuadido de que a regra do codigo ficou 
completamente em vigor. A lei de 3 de dezembro, 
portanto, conservou o mais possivel o jury local; teve em 
vista a possibilidade de se reunir o tribunal do jury. 

Senhores, eu creio que a instituição do jury entre 
nós encontra gravissimas difficuldades (não digo isto para 
a condemnar): encontra gravissimas difficuldades pela 
razão seguinte: é preciso conservar á instituição dos 
jurados aquellas garantias que constituem a sua essencia, 



cadinho, que lhe podesse imprimir uma garantia: o 
subdelegado pronuncía, mas essa pronuncia não é 
perfeita sinão depois de confirmada ex-officio pelo juiz 
municipal. Da decisão deste ha recurso para o juiz de 
direito municipal. Foi a maneira por que a lei quiz conciliar 
as vantagens da justiça local com as garantias da 
pertuidade. O paiz está acostumado a isso; é uma idéa 
eminentemente democratica, eminentemente liberal. Em 
que paiz é a auctoridade mais local do que nos Estados-
Unidos? Pensa o senado que, si formos tirar dessas 
freguezias, desses termos, dessas comarcas, a justiça 
com que estão acostumadas, não ha de lavrar um 
profundo descontentamento? 

O SR. D. MANUEL: – Não creio nisso. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Portanto, Sr. 

presidente, a lei de 3 de dezembro foi uma lei 
descentralisadora. Cousa notavel! Os homens, que têm 
sido acoimados de retrogrados e centralisadores, são 
entretanto aquelles que conservaram toda a 
descentralisação que existia no codigo do processo e que 

mas ao mesmo tempo é preciso organisal-a por modo que 
se possa reunir. 

Quasi todos os ministros da justiça têm-se 
queixado principalmente da difficuldade das reuniões. Ora, 
uma das maiores garantias desta instituição consiste no 
maior numero de juizes de que se fórma o conselho, 
porque quanto maior fôr, maior será a incerteza sobre 
aquelles que a sorte tem de designar para o julgamento. 
Não creio que o maior numero de jurados alistados seja 
maior garantia para as partes, mas o é para se verificar a 
reunião do tribunal; porque o jurado que fôr chamado uma 
vez em dois annos, comparecerá mais facilmente do que 
aquelle que fôr incommodado frequentemente. 

Eu entendo portanto que a garantia consiste em 
que o concelho do qual têm de ser sorteados os 12 juizes 
seja o mais numeroso possivel, porque, tirados os 12 que 
a parte póde recusar, resta um numero muito consideravel 
sobre o qual é mais difficil influir pelas solicitações. 

Mas, si por um lado a circumstancia de ser o 
concelho mais numeroso offerece essa garantia, 
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por outro essa mesma circumstancia difficulta e impede as 
reuniões do tribunal; porque para o emprehender um 
numero maior de jurados, é preciso abranger maior 
extensão do territorio, e abrangendo-se maior extensão de 
territorio ahi vem as distancias, as difficuldades das 
communicações, a repugnancia de ausentar-se tão longe 
da casa, onde o juiz de facto deixa seus negocios, sua 
familia, etc. 

Outra garantia não menos importante é o maior 
numero de recusações. Mas, quanto maior fôr o numero de 
recusações, maior deverá ser o concelho e então seguem-
se os inconvenientes que acabei de apontar. 

Outra garantia é o augmento do censo; mas a 
elevação do censo exige tambem maior espaço de 
territorio para abranger o numero necessario de homens 
que componham o concelho. Ora, as grandes extensões 
de territorio difficultam, ou são incompativeis com a reunião 
do jury. 

Creio, portanto, que, para que a instituição vá 
marchando, se vá consolidando e aperfeiçoando com o 
tempo, é preciso não carregarmos inteiramente nem para 
um nem para outro lado; é necessario manter-se o meio 
termo, porque não é possivel conciliar em toda a parte 
todas as garantias theoricas com a effectividade das 
reuniões do tribunal. Com o tempo, á medida que a 
população fôr augmentando, poderemos completar as 
garantias que essa instituição afiança, porque primeiro que 
tudo é preciso ter jury... 

O SR. D. MANUEL: – Primeiro que tudo é preciso 
ter juizes capazes. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Creio que 
tanto o codigo do processo como a lei de 3 de dezembro 
teve em vista estas considerações que acabo de fazer. 

O nobre ministro da justiça eleva o numero dos 
jurados para haver concelho, e ao mesmo tempo eleva o 
censo ao dobro, a 800$. Primeiramente, sem contestar as 
vantagens e as garantias que offerece o censo elevado, 
direi que não dou a grande importancia que se quer dar a 
essa elevação; e não a dou em attenção a certas 
circumstancias do paiz. 

V. Ex. sabe perfeitamente que um homem que tem 
no Rio de Janeiro 800$ de renda, vive sinão na miseria, 
pelo menos bem perto della. V. Ex. sabe que nesses 
sertões ha homens que possuem uma ou duas legoas de 

concelhos de jurados. Terá de ser reunida á comarca 
vizinha. 

Supponha-se porém que essa comarca vizinha 
reune 130 ou 150 jurados. As duas comarcas juntas darão 
210 ou 230 jurados, o dobro do que é necessario para um 
concelho. 

Para evitar esse inconveniente, que tem de resultar 
do projecto do nobre ministro, tinha-lhe eu lembrado um 
meio que me occorrêra, e que consistia em dar ao governo 
alguma largueza para evitar, tanto quanto possivel, taes 
inconvenientes quando as actuaes divisões judiciarias 
podessem fazer apparecer casos similhantes. Si uma 
comarca ou um termo dá, por exemplo, 80 jurados, e por 
isso não póde ter concelho, e si a população do termo ou 
da freguezia vizinha póde completar o numero necessario 
para esse fim, porque não se ha de adoptar uma 
providencia em virtude da qual essa comarca com a 
annexação de uma freguezia ou termo vizinho possa ter 
um concelho de jurados, fazendo-se ahi, por excepção, 
uma circumscripção especial para o jury? 

O senado sabe o estado de nossas divisões 
judiciarias. Muitas vezes acontece que os habitantes de 
uma freguezia da extrema do termo vão mais facilmente á 
villa do outro termo que está proxima, do que á cabeça do 
seu termo, que está na extremidade. Dou muita 
importancia a estas considerações; porque é necessario 
suppormo-nos nas circumstancias daquelles que são 
chamados a exercer o munus de jurados. 

Nos Estados-Unidos acontece raramente que um 
juiz de facto sirva mais de uma vez em tres annos e recebe 
uma diaria que costuma ser de um dollar, como tambem 
indemnisações de ida e volta. Na Inglaterra os juizes 
arbitram uma indemnisação aos juizes de facto. Entretanto 
esses paizes têm estradas de ferro, barcos a vapor, e 
todas as facilidades de transporte. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Faziam 
isso antes das estradas de ferro. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E' preciso, 
portanto, que o legislador consulte e leve em conta a falta 
dessas commodidades. Eu tenho sempre repugnancia de 
deslocar os habitantes de um termo: elles costumam ir á 
sua villa para negocios da camara municipal, do jury e da 
guarda nacional, têm ahi suas relações: obrigal-os a ir a 
uma villa distante, onde nunca foram, onde não conhecem 



terras, que possuem numerosos rebanhos, fartura e 
abundancia de cereaes, que vivem na maior 
independencia, e que não têm comtudo 800$ de renda, 
porque nesses logares não ha exportação, e, si pouco se 
vende, tambem pouco se compra; e entretanto esses 
individuos offerecem todas as garantias, toda a 
independencia, para serem jurados. 

Receio que do projecto do nobre ministro resultem 
os inconvenientes que passo a ponderar. Supponha-se (e 
essa supposição é real e fundada) uma comarca com tres 
termos, cada um dos quaes dá 53 ou 54 jurados com o 
censo actual; cada um desses termos tem seu concelho de 
jurados; toda a comarca vem a ter 159 jurados. 

Mas, logo que se dobre o censo, como quer o nobre 
ministro da justiça, elevando-o de 400$ a 800$, aquelle 
numero de jurados terá de diminuir consideravelmente. 
Supponha-se, e é muito possivel, que aquelle numero de 
jurados desça a 90 ou mesmo 80. Teremos sem nenhum 
uma comarca que tinha tres 

ninguem, onde não têm commodos para pousarem, para 
seus pagens e animaes, é querer muito. São 
considerações pequenas, conheço; mas são as que 
influem. 

O senado sabe perfeitamente como são feitas entre 
nós as divisões judiciarias: são feitas sem averiguação 
prévia alguma. Recordo-me de algumas disposições do 
direito administrativo da França que regulam a maneira por 
que são creadas ahi as circumscripções territoriaes; forma-
se uma commissão de inquerito, composta dos cidadãos 
que pagam maior imposto; essa commissão examina a 
renda que tem o territorio que se quer dividir, o seu numero 
de habitantes, o numero de pessoas habilitadas para servir 
os cargos publicos etc.; sobre todas essas informações 
são ouvidas as municipalidades vizinhas e o concelho 
geral do departamento; e então decreta-se a creação da 
nova circumscripção territorial. 

Mas, como se procede entre nós? Não se tem 

dividido 
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comarcas em nossas provincias unicamente para 
accommodar este ou aquelle bacharel no novo logar de 
juiz de direito? Como se dividem os termos? E' muitas 
vezes uma influencia que domina em duas ou tres 
freguezias e que quer separar-se de outra que a 
deslumbra, e quer separar seus dominios. Depois de feitas 
essas divisões é que se vai averiguar si ha numero de 
jurados, si ha pessoal para a governança do logar, etc. 

Ora, eu creio que, uma vez que o poder geral não 
póde intervir nessas divisões que são de exclusiva 
competencia das assembléas provinciaes, deve o governo, 
quando se tractar da organisação judiciaria e dos 
tribunaes, ficar armado com algum meio, não para alterar 
essas divisões, mas para remover ou attenuar ao menos 
os principaes embaraços que podem oppôr á creação e 
organisação dos tribunaes. 

Portanto reproduzirei aqui uma observação que já 
tive a honra de fazer ao nobre ministro; creio que as 
emendas em discussão taes quaes estão, sem serem 
acompanhadas de algum correctivo que remova as 
difficuldades practicas que tenho ponderado terão de 
produzir graves inconvenientes. 

O SR. MIRANDA: – Perfeitissimamente. 
O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 

presidente, si não fôsse o dever de achar-me hoje nesta 
casa, em consequencia de discutir-se este projecto, ao 
qual tive a honra de apresentar emendas, a esta hora 
talvez estivesse na cama, porque acho-me muito 
incommodado; mas, annunciando V. Ex. o encerramento 
do debate, e tendo-se de proceder á votação do artigo, não 
podia eu de maneira alguma, sem faltar á consideração 
que devo ao honrado senador que acaba de sentar-se, 
deixar de dar algumas explicações ao senado para que a 
votação seja o resultado do mais profundo exame da 
materia de que se tracta. Assim, V. Ex. e o senado 
perdoarão o desalinho das considerações com que passo 
a entretel-os, respondendo a algumas das proposições do 
honrado senador. 

S. Ex. dividiu o seu discurso em tres partes: na 1ª, 
fez considerações geraes a respeito do projecto; na 2ª, 
procurou justificar as disposições da lei de 3 de dezembro; 
e na 3ª, analysou a emenda que apresentei ao art. 1º do 
projecto que se discute. 

Pelas observações que tenho já tido occasião de 

estar nesta occasião impressionado por motivos politicos. 
Eu entendia, Sr. presidente, que esta impressão S. Ex. 
devia tel-a um mez antes da abertura das camaras, e que 
em todo o caso não devia ser levada ao ponto de 
considerar que o projecto não devia ser adoptado por ter 
sido offerecido por um dos membros de um ministerio que 
não vai bem, que tende a precipitar o paiz no abysmo, si 
continuar a gerir os negocios publicos. 

Admirei-me dessa proposição, além dos motivos 
expostos, porque me parece que, quando tractamos de 
assumptos de ordem tão elevada, tão alheios ás questões 
politicas, devemos abandonar as recriminações de 
partidos, devemos deixar de olhar para a feição dos 
membros que compõem a administração, (apoiados) para 
emprehendermos e levarmos ao cabo um trabalho que tem 
por fim melhorar, não o interesse de um partido que se 
queira conservar no poder, não o interesse de uma facção 
qualquer, mas o grande interesse da administração da 
justiça (apoiados.) 

O nobre senador, fazendo-me a honra de declarar 
que comigo conferenciára na sessão de justiça do 
concelho de estado, disse que o concelho de estado, como 
auxiliar da corôa, era independente, era vitalicio... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não disse 
isso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...que o concelho 
de estado é corpo politico e administrativo. Mas, qualquer 
que seja a questão que se possa instituir agora a respeito 
do caracter do concelho de estado, questão em que eu 
não entro... 

O SR. D. MANUEL: – Nem vem ao caso. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...observarei a S. 

Ex. que eu não taxarei nunca nem de desleal, nem de 
contradictorio... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não é a minha 
idéa; não me referi a V. Ex. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não entendo, Sr. 
presidente, que a circumstancia de ter eu ouvido a opinião 
da secção de justiça do concelho de estado deva prender 
os membros dessa secção, que são membros tambem 
desta casa, a ponto de me acompanharem na discussão 
do projecto e das minhas emendas, nas questões de 
ordem aqui suscitadas quanto ao modo da discussão e á 
execução do regimento. 



expôr ao senado se vê que no ponto geral eu acompanho 
ao honrado senador em muitas das judiciosas 
considerações que fez. Vou certamente de accôrdo com S. 
Ex. quando entende que a legislação que houvermos de 
fazer alterando mais ou menos profundamente a lei de 3 
de dezembro, ha de ser por ora incompleta, porque sem 
duvida alguma era preciso que retocassemos o nosso 
codigo penal, era necessario que organisassemos 
tribunaes administrativos, que fossemos mais ricos de 
pessoal, que tivessemos um territorio de outra sorte 
habitado, para emprehender uma legislação, sinão egual, 
ao menos approximada á desses paizes que com razão se 
consideram civilisados. V. Ex. vê portanto que não me 
opponho, nem razoavelmente me poderia oppôr á estas 
observações geraes do honrado senador. 

S. Ex. pareceu acudir ao reclamo que fiz em uma 
das sessões passadas, respondendo a outro honrado 
senador, e explicou o que se passou a respeito deste 
projecto na secção de justiça do concelho de estado. Senti 
profundamente, Sr. presidente, ouvir da bocca do honrado 
senador que elle não póde deixar de 

Parecia-me porém que nos pontos essenciaes de 
doutrina eu não podia ser privado das luzes dos honrados 
senadores (apoiados). Com esta discussão dou prova do 
gráo a que levo a consideração que tributo a esses 
honrados senadores. 

(O Sr. Silveira da Motta dá um aparte). 
Eu explico melhor meu pensamento. 
Tractavamos de saber si deviamos emendar o 

projecto que veiu da camara dos Srs. deputados, ou si 
apresentar um projecto novo; esta questão havia sido 
submettida ao exame das illustres commissões do senado 
de que é membro muito distincto o honrado senador que 
acaba de fallar, e foi S. Ex. mesmo quem indicou no 
parecer que o projecto de 1854 entrasse em discussão e 
que eu offerecesse o meu como emenda. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. Está escripto e 
impresso. 
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é pois o 

voto do conselheiro de estado, é o voto do senador do 
imperio membro de uma commissão da casa. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Já me 
expliquei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, si V. Ex. 
entendia que o meu projecto não podia ser apresentado 
como emenda, então devia tel-o declarado nas reuniões 
da commissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Declarámos que V. 
Ex. devia offerecer seu projecto como projecto novo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre 
senador me obriga a ler o parecer; nada quero dizer que 
não possa confirmar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Que entrassem 
ambos em discussão. 

O SR. D. MANUEL: – Espere que vai-se ler. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, 

V. Ex. me permitta que Ieia o parecer da commissão. Eu 
disse que, não o conselheiro de estado, mas o Sr. 
senador visconde de Uruguay entendeu que eu devia 
offerecer o meu projecto como emenda: vou provar isto 
com o parecer da commissão assignado por S. Ex.: (lê) 
«...Portanto, avista das observações que submettem a á 
illustração do senado, são as commissões de parecer que 
entrem em discussão os dois projectos, considerando-se 
o projecto do Sr. ministro da justiça como substitutivo, si 
S. Ex. assim o offerecer na discussão.» 

O Sr. presidente declarou em discussão o projecto 
de 1854, e em resposta a uma pergunta que lhe fiz, S. Ex. 
disse que eu não podia apresentar a emenda na 1ª 
discussão. Passou o projecto para a 2ª discussão; eu, 
tomando o conselho do parecer das commissões da casa 
assignado pelo nobre senador que acaba de fallar, 
apresentei como emenda o meu projecto. 

Supponhamos que neste ponto o nobre senador 
deve ou póde modificar o seu modo de vêr, porque 
reflectiu depois nos embaraços que appareceram na 
discussão. Eu não accuso disto a S. Ex.; não sei, 
portanto, para que o nobre senador declarou que por eu o 
ter ouvido no concelho de estado não o podia considerar 
adstricto a prestar apoio ao projecto até ao ponto de 
acompanhar-me nas questões de ordem que se 
podessem suscitar. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...mas não para 
provar que tinha em vista obrigar o conselheiro de 
estado... 

O SR. MIRANDA: – Obrigar, não. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando se diz – 

obrigar – não é só por força de armas. 
O SR. D. MANUEL: – Isso é só para o Sr. Miranda! 
O SR. MIRANDA: – E' só para V. Ex. 
UM SR. SENADOR: – Votou como conselheiro de 

estado? 
O SR. D. MANUEL: – Deixemos o concelho de 

estado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 

deixemos, não. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu declarei 

desde o principio, e continúo a insistir ainda, em que não 
estava na minha intenção por este projecto desconceituar 
a lei de 3 de dezembro. O nobre senador fez hoje 
considerações que de certo tive muito em vista, quando 
tractei de elaborar o projecto que se discute. Eu faço 
justiça aos auctores da lei de 3 de dezembro, entendo que 
esta lei melhorou em muitos pontos a administração da 
justiça; mas entendo tambem que, tendo sido ella votada, 
segundo disse hoje o honrado senador, ha 18 annos, sob 
o imperio de circumstancias que agora se não dão, carece 
de ser revista. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Nem eu digo 
o contrario. 

O SR. D. MANUEL: – Mas hão de ser os senhores 
que hão de rever e reformar. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si os nobres 
senadores pelo Rio de Janeiro e por Minas, si os illustres 
senadores que têm fallado nesta casa concordam todos 
na necessidade de ser revista a lei de 3 de dezembro, 
estão comigo, e de certo não é sua intenção, assim como 
não é minha desconsiderar essa lei nem seus auctores. 
Eu tomei o conselho do honrado senador pela provincia 
de Minas que fallou ha dois dias; corri a esponja sobre os 
motivos que determinaram o legislador a consagrar na lei 
de 3 de dezembro algumas disposições que podem 
parecer um pouco fortes, um pouco asperas; não quiz 
entrar na indagação desses motivos. 

O SR. D. MANUEL: – Nem é necessario hoje. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E V. Ex. vê que 



Sr. presidente, eu já tenho fallado umas poucas de 
vezes nesta questão, e V. Ex. nunca me ouviu dizer que 
tinha consultado a secção de justiça do concelho 
d'estado. Fui obrigado porém a fazer esta declaração 
solemne ao senado e ao paiz, porque o nobre senador 
pela provincia de Minas Geraes a quem muito respeito, 
cujos talentos admiro e aprecio sempre, disse: «O 
ministro da justiça foi temerario, ha de arrepender-se de 
ter apresentado este projecto com tanta precipitação.» 

Eu quiz então significar ao senado e ao paiz que 
não tinha procedido com precipitação; que tinha ouvido 
homens competentes na questão, e que, tendo tomado o 
conselho, e adoptado as opiniões de alguns desses 
honrados membros da secção de justiça, de certo estava 
completamente escudado para vir ao senado offerecer á 
discussão o projecto. Eis pois a razão por que fiz a 
declaração que até então havia omittido. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não tem nada 
de inconveniente. 

quem se propõe a discutir deste modo não póde ser 
taxado de querer fazer injustiça ou á memoria de homens 
que já não existem, ou ao valor dos serviços que 
prestaram muitos honrados collaboradores dessa lei, e 
que hoje ainda vivem. 

O honrado senador, querendo responder a 
algumas das observações que eu fizera ao analysar as 
opiniões dos differentes ministros de estado que têm 
proposto emendas á lei de 3 de dezembro, leu os 
relatorios dos differentes ministros da justiça, principiando 
pelo do Sr. Manuel Alves Branco, depois visconde de 
Caravellas, e levando a sua analyse á proposta 
apresentada na camara dos Srs. deputados pelo Sr. 
deputado Gabriel José Rodrigues dos Santos. Da leitura 
desses relatorios concluiu S. Ex. que eu estava em 
desaccôrdo com os honrados ex-ministros na maneira de 
encarar os defeitos de certos pontos da lei de 3 de 
dezembro. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O que eu 
disse 

 



204                                                                                Sessão de 24 de Julho 
 

foi que a opinião desses ministros não provava que a 
reforma devia ser feita no sentido que V. Ex. quer. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E' o mesmo 
pensamento. Mas, senhores, quando citei esse relatorio 
não tive por fim harmonisar minhas opiniões com as de 
todos os ministros que me precederam; procurei 
unicamente demonstrar que a lei de 3 de dezembro era 
reputada defeituosa, quer no conceito do Sr. Alves Branco, 
depois visconde de Caravellas, quer no dos Srs. Manuel 
Antonio Galvão, José Antonio Pimenta Bueno, e 
Fernandes Torres, n'uma palavra, quer no conceito dos 
Srs. Euzebio de Queiroz e Nabuco de Araujo. 

Parece-me que demonstrei plenamente esta 
proposição, e accrescentarei que esses defeitos eram 
reconhecidos, não só por esses senhores, como por 
membros desta e da outra camara, pelo instituto dos 
advogados que foi ouvido, pelo projecto adoptado na 
camara dos Srs. deputados que se acha aqui agora em 
discussão, e por outros muitos trabalhos que têm sido 
offerecidos á consideração da assembléa geral. 

Nem sei que um accôrdo seja facil, menos em um 
ou outro ponto, quando divergencias tão profundas 
apparecem sempre que se tracta de assumpto que divide 
os jurisconsultos; nem para esse desaccôrdo é necessaria 
a intervenção da differença de opiniões politicas; póde esta 
não influir, como não tem influido, para impedir que alguns 
ministros adoptassem idéas apresentadas por seus 
predecessores, pertencentes a opinião diversa: assim 
vimos o que aconteceu ao illustre ministro de 1851 e 1852, 
o qual, tractando de dar garantias aos juizes de direito 
quanto ás remoções, adoptou o meio indicado na proposta 
do Sr. Fernandes Torres, isto é, exigiu a audiencia do 
concelho de estado. 

Vê-se pois que, apezar de não estar a reforma que 
apresentei em harmonia e accôrdo com algumas dos 
relatorios que eu já havia lido e que o nobre senador leu 
tambem hoje, nem por isso se segue que em um ou outro 
ponto não possa haver identidade entre as minhas 
opiniões e as de tão illustrados senhores. 

Assim, por exemplo, entendo que se garante mais o 
direito do cidadão, confiando a formação da culpa em 
alguns casos e a pronuncia aos juizes municipaes, do que 
deixando-a aos delegados e subdelegados; essa é a idéa 
do Sr. Manuel Antonio Galvão, e está no seu relatorio; é 

Continuou S. Ex. a observar que é impossiveI entre 
nós separar a policia da justiça; que nem a lei de 3 de 
dezembro, nem a lei anterior, tiveram em vista essa 
separação; e que não a torna efficaz o projecto que se 
acha em discussão. Em outra sessão já disse, Sr. 
presidente, que entendia que a lei de 3 de dezembro não 
havia feito essa differença, que procurou depois 
estabelecer o respectivo regulamento publicado em 31 de 
janeiro de 1842; já disse que esse regulamento era 
imperfeito, e que eu procurava, olhando para as 
circumstancias do paiz, fazer esta separação tanto quanto 
era possiveI, e a estabelecia pelo modo por que já me 
expliquei na casa, isto é, entendendo, por exemplo, que a 
attribuição de julgar exercida pelas auctoridades policiaes 
é inconveniente, tirei a de taes auctoridades e passei-a 
para os juizes municipaes, com recurso para os juizes de 
direito. Mesmo a respeito da formação da culpa, estabeleci 
que os juizes municipaes formassem a culpa; que os 
delegados e subdelegados colligissem no logar e 
remettessem todos os esclarecimentos necessarios para 
dirigir aquelles juizes no despacho da pronuncia. 

S. Ex. acha tudo isso inconveniente, acha tudo isso 
inefficaz; mas, pergunto a S. Ex., o que é que temos 
actualmente? S. Ex. nol-o descreveu. Actualmente os 
subdelegados julgam nos districtos os crimes a que não 
está imposta pena maior de que 6 mezes de prisão e multa 
correspondente á metade do tempo, mas estas sentenças 
não podem ter effeito sem a confirmação do juiz de direito. 
S. Ex. declarou logo que as decisões dos delegados e 
subdelegados não prejudicavam em cousa alguma aos 
réos, porque os réos de taes crimes se livram soltos: 
passando porém depois a considerar o resultado da 
adopção das idéas que proponho, S. Ex. apresentou uma 
grande serie de inconvenientes resultantes de não haver 
na localidade do crime immediatamente quem contra elle 
proceda. Mas, si ha necessidade de prender 
immediatamente os vadios e de impedir que se façam 
excavações nas estradas, etc., etc., não se lembrou S. Ex. 
que já actualmente essas prisões não se podem fazer, 
porquanto si nesses crimes de 6 mezes de prisão e de 
multa correspondente á metade do tempo de que 
conhecem os delegados e os subdelegados, tambem o réo 
se livra solto, aguarda pois solto a decisão final dada pelo 
juiz de direito. E pois a inconveniencia que S. Ex. apontou 



tambem a idéa apresentada no senado, entre outras, pelo 
fallecido senador Bernardo Pereira de Vasconcellos, que 
offereceu um projecto neste sentido não obstante ter sido 
elle um dos collaboradores da lei de 3 de dezembro. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – 

Porconsequencia, vê-se que o facto de não estarem de 
harmonia com o actual ministro da justiça alguns de seus 
collegas que têm servido na mesma repartição, não podia 
impedir que eu adoptasse desses relatorios uma ou outra 
parte, um ou outro ponto, que em meu conceito podesse 
ser vantajoso á administração da justiça. 

O mesmo nobre senador já declarou que tambem 
elle havia concorrido para a modificação de alguns artigos 
da lei de 3 de dezembro. A lei de 3 de dezembro, pois, foi 
já retocada segundo as idéas de S. Ex. porque, não só 
depois do ministerio de que S. Ex. fez parte, e a que se 
referiu, como mesmo posteriormente, se fizeram 
alterações e alterações importantes nessa lei. 

já agora existe, existe porém com a differença de que hoje 
o julgamento de taes crimes é commettido a auctoridades 
sem letras, emquanto que pelo meu projecto se exige que 
esse julgamento seja proferido por um homem letrado, que 
deve ter interesse no seu credito, na sua reputação, que 
pretenda a consideração, não só dos habitantes do 
municipio, como do governo, e que, porconsequencia, 
offereça muito mais garantias do que o delegado ou 
subdelegado que exerce o logar muitas vezes por motivos 
que se não dão quando se tracta dos juizes municipaes. 

O SR. D. MANUEL: – Está claro. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, 

tinha de fazer muitas outras observações, a hora porém 
está dada. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Póde fallar 
em outro dia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Fiz sómente 

estas 
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breves considerações para demonstrar quanta attenção 
me merecem as palavras do honrado senador pelo Rio de 
Janeiro. Eu não podia deixar de maneira alguma de 
explicar-me e de dar ao nobre senador e ao senado as 
razões por que entendo que a emenda deve ser adoptada. 
Em outra sessão pedirei de novo a palavra, porque hoje 
não devo mais abusar da paciencia de V. Ex. e do senado. 
V. Ex. vê que o discurso do nobre senador foi muito longo, 
contém ponderações muito importantes... 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...e eu tanto 

quanto puder em minhas debeis forças hei de procurar 
responder a S. Ex. 

O SR. D. MANUEL: – Não diz agora – 
perfeitissimamente – Sr. Miranda? Pois eu digo. 

Dada a hora, o Sr. presidente declara a discussão 
adiada, e dá para ordem do dia da seguinte sessão: 

1ª parte. – Continuação da discussão adiada, e 
materias dadas. 

2ª parte. – A mesma já designada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 3/4 da tarde. 

 
SESSÃO DE 26 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 
Summario. – Expediente. Requerimento verbal do 

Sr. Manuel Felizardo. – Primeira parte da ordem do dia. – 
Vencimentos dos officiaes reformados. Observações e 
requerimento do Sr. Miranda. Adiamento. – Loterias ao 
theatro Gymnasio Dramatico. Observações dos Srs. 
visconde de Jequitinhonha e Pereira de Vasconcellos. 
Adiamento – Loterias ás matrizes do municipio de Valença. 
Votação – Loterias á Opera Nacional. Votação. – 
Empregados da capella imperial. Discurso do Sr. Pereira 
de Vasconcellos. Requerimento do Sr. Ferreira Penna. 
Discurso do Sr. visconde de Jequitinhonha. Adiamento. – 
Segunda parte da ordem do dia. – Reforma judiciaria. 
Discurso do Sr. visconde de Albuquerque. 

 
A's 10 e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a 

sessão, estando presentes 29 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, é approvada. 

Vai a imprimir, não estando já impressa. 
Um requerimento de José Marciano da Silva 

Pontes, pedindo a approvação da proposição da camara 
dos deputados que auctorisa o governo a mandal-o 
matricular no 4º anno da faculdade de medicina desta 
cidade. – Fica reservado para se tomar em consideração, 
quando se tractar deste objecto. 

O Sr. Presidente diz que se vai proceder á 
nomeação da deputação que, na fórma do estylo, tem de ir 
felicitar S. M. o Imperador, no dia 29 deste mez, 
anniversario natalicio de S. A. Imperial, e são designados á 
sorte para a mesma deputação: os Srs. Dias de Carvalho, 
Silveira da Motta, Miranda, Sinimbú, Visconde de 
Itaborahy, Visconde de Uruguay, D. Manuel, Araujo 
Ribeiro, Fonseca, Nabuco, Muniz, marquez de 
Mont'Alegre, Pimenta Bueno e marquez de Abrantes. 

Compareceram durante a sessão mais oito 
senhores senadores. 
 

PEDIDO Á MESA. 
 

O SR. MANUEL FELIZARDO: – Sr. presidente, 
quando o anno passado se tractava do projecto vindo da 
camara dos Srs. deputados acerca da remissão de 
pagamento de quota do arrendamento do rincão do 
Saican, na provincia do Rio Grande do Sul, requeri que os 
papeis respectivos fossem remettidos á commissão 
competente, e assim se venceu. Assim procedi, porque 
julgo do dever do senado, fiscalizar o mais possivel os 
dinheiros publicos, mas não desejo que alguem se 
persuada que usei de um estratagema para adiar 
eternamente este negocio, e por isso peço a V. Ex. haja de 
intervir para com a commissão, afim de que ella nos 
apresente o seu parecer, e o senado possa depois tomar a 
deliberação que mais acertada julgar. 

O SR. PRESIDENTE: – A commissão tem ouvido o 
honrado membro, e não deixará certamente de attender ao 
seu pedido. 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

VENCIMENTOS DOS OFFICIAES REFORMADOS. 
 
Continúa a 3ª discussão, adiada na sessão 



O Sr. 1º secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 

Um officio do 1º secretario da camara dos 
deputados, acompanhando a seguinte proposição. 

A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º As loterias concedidas pelas leis 

provinciaes da assembléa legislativa de Pernambuco n. 
370, de 15 de março de 1855 e n. 402 de 6 de abril de 
1857 aos religiosos Carmelitas do convento do Recife, 
estão comprehendidas na disposição do art. 12 da lei n. 
586 de 6 de setembro de 1850.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 23 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2º secretario.» 

antecedente, do art. 33 separado da proposta do 
orçamento do anno passado, sobre os vencimentos dos 
officiaes reformados, com o projecto apresentado como 
emenda pela commissão de marinha e guerra, e com a 
emenda do Sr. Miranda, apoiada na mesma sessão. 

O SR. MIRANDA: – Quando no sabbado discuti 
esta materia, pedi ao Sr. ministro da fazenda que 
interpozesse o seu parecer acerca principalmente da 
ultima parte das minhas emendas, aquella que respeita ás 
pensões de meio soldo e montepio; na mesma exigencia 
insistiu o nobre senador pela provincia de Goyaz. 

O Sr. ministro da fazenda pediu a palavra para dar 
os esclarecimentos que haviamos requerido, mas elle 
agora não está presente, e portanto parece que, a não 
querer o nobre ministro da justiça fazer as vezes do seu 
collega dando os esclarecimentos que pedimos, não será 
possivel votarmos sobre a materia sem que esteja 
presente o Sr. ministro da fazenda. Portanto vou requerer 
o adiamento da materia. 
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Vai á mesa o seguinte requerimento, que é apoiado 
e approvado sem debate: 

«Requeiro o adiamento da discussão até o 
comparecimento do Sr. ministro da fazenda.» 

«Paço do senado, 26 de julho de 1858. – J. A. de 
Miranda.» 
 

LOTERIAS. 
 

Entra em 1ª discussão a proposição da camara dos 
deputados concedendo á sociedade dramatica do theatro 
Gymnasio Dramatico duas loterias annuaes, por espaço de 
dois annos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, o senado recorda-se do que eu disse 
relativamente á concessão de loterias para a egreja matriz 
do SS. Sacramento; sou ainda da mesma opinião, isto é, 
que todas as vezes que o corpo legislativo concede 
loterias a uma corporação ou instituição, por esse mesmo 
facto o governo tem o direito de inspecção e fica 
responsavel até certo ponto pelo modo por que são gastos 
os fructos das loterias; quero dizer, si o governo fôr 
negligente, si não empregar aquella solicitude que é 
indispensavel para conseguir este fim, será responsavel 
perante o corpo legislativo. 

Nestes termos, eu creio que este projecto não póde 
ser approvado sem que ouçamos o Sr. ministro do imperio. 
Si S. Ex. estivesse presente, eu contentar-me-hia com as 
informações que elle houvesse de offerecer á 
consideração do senado. Si o nobre ministro da justiça 
quizer tomar sobre si o informar ao senado acerca deste 
objecto, eu me contentarei tambem com as informações 
que S. Ex. nos quizer prestar; o que eu desejo unicamente 
é que o senado seja informado do pensamento ministerial, 
e desejarei que o nobre ministro do imperio o faça de uma 
fórma mais explicita, ou pelo menos mais solidaria, do que 
o fez ante-hontem o nobre ministro da justiça, declarando 
que reconhecia o principio que eu offerecêra á 
consideração do senado, isto é, que o governo tem o 
direito e o dever de inspeccionar as obras para as quaes o 
corpo legislativo concede loterias; desejo que haja uma 
declaração bem explicita, por isso que a opinião do nobre 
ministro da justiça foi dada em um ponto apenas; quero 
portanto que o ministerio seja consultado e declare si com 

esta companhia dramatica está já debaixo da inspecção 
especial do governo, isto é, si ha entre o governo e a 
companhia algumas condições que garantam o bom 
emprego dos fundos destas loterias. Si acaso não ha 
contracto, creio eu que é indispensavel que o governo 
fique entendendo que estas loterias não podem correr 
emquanto se não fizer um contracto que estipule 
condições favoraveis ao fim por que o corpo legislativo se 
empenha em subvencionar esta companhia. 

Sr. presidente, nós sabemos perfeitamente, 
segundo a chronica theatral do Brasil, e principalmente da 
côrte, como é que estes fundos são dispendidos, o modo 
por que se fazem os contractos e a maneira por que suas 
condições são illudidas, e o publico por consequencia. 

Ora, quando eu disse que ha um numero 
extraordinario de loterias que devem correr todos os 
annos, que ha um vexame para se poder fazer correr mais 
algumas, e que este vexame vai redundar em 
desmoralisação do povo e da classe menos abastada, 
cujas economias deverão ser empregadas nos bancos 
para renderem pequeno lucro, é verdade, mas um lucro 
certo, e que não são empregados, porque ha ainda o 
incentivo das loterias; quando nós vemos tudo isto, é 
necessario que o senado conceda loterias, tomando todas 
as cautelas indispensaveis para que ellas produzam o fim 
benefico que o corpo legislativo tem em mente. 

Eis aqui, Sr. presidente, para que pedi a palavra; V. 
Ex. desculpará si interrompi a marcha da discussão. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – 
Quando o nobre senador fallou a respeito da concessão de 
loterias para a egreja matriz do Santissimo Sacramento da 
côrte, fez-me o obsequio de perguntar si eu concordava 
com as suas proposições; respondi que estava 
completamente de accôrdo com o seu parecer; isto é, 
entendo que, desde que o corpo legislativo vota fundos 
para auxiliar a construcção de uma obra qualquer, tem o 
direito de fiscalizar si esses fundos têm a applicação 
decretada, de examinar si as contas apresentadas pelas 
corporações ou pessoas encarregadas da obra são 
sufficientemente moralisadas, de sorte que nellas se 
verifique si o dinheiro publico teve o destino e a applicação 
que foi da mente do legislador. Pareceu-me que era 
indifferente confirmar em um aparte ou em um discurso a 
proposição do nobre senador, que me pareceu muito 



effeito assim entende, para ficar este principio estabelecido 
e fixo, de maneira que a todo o tempo possamos lançar 
mão delle. 

Eu desde já previno ao senado que para o anno 
pretendo fazer um requerimento pedindo ao governo 
informações sobre todos os estabelecimentos e 
instituições que têm tido loterias do corpo legislativo, e é 
muito provavel que o governo não o possa fazer sem que 
apresente as contas, sem que, em uma palavra, offereça á 
consideração do senado tudo quanto fôr indispensavel 
para o instruir cabalmente a este respeito. Ora, si estas 
são as minhas idéas, si estes são os meus principios, 
desejo uma declaração franca e bem explicita do 
ministerio. 

Não se achando, pois, na casa o Sr. ministro do 
imperio, não sabendo eu si com effeito o Sr. ministro da 
justiça quer tomar sobre si o informar ao senado sobre 
este assumpto, que não pertence á sua repartição, vejo-
me na rigorosa necessidade de requerer que o projecto 
seja remettido ao governo, afim de informar sobre esta 
concessão. 

Além desta razão, tenho outra: não sei si acaso 

judiciosa. 
Agora tracta-se de conceder duas loterias por dois 

annos ao theatro de S. Francisco. O nobre senador deseja 
saber si o Sr. ministro do imperio está nas mesmas idéas 
que expendi quando se tractava do dinheiro destinado para 
a construcção dos templos. Eu não posso aventurar qual 
seja a opinião de S. Ex. o Sr. ministro do imperio; mas 
acredito que elle ha de entender, como o nobre senador, 
que ao governo compete a fiscalização da applicação 
desses dinheiros. Não posso porém dizer até onde S. Ex. 
estenderá esse direito de exame ou de fiscalização; e me 
parece que neste ponto não póde ser invocado o principio 
de solidariedade, porquanto é um objecto de simples 
administração. 

Portanto, si o nobre senador quizer, eu não terei 
duvida em concordar que o projecto fique adiado até que o 
Sr. ministro do imperio esteja presente para dar sua 
opinião. 
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Vai á mesa, é apoiado, e sem debate approvado o 

seguinte requerimento: 
«Que o projecto seja remettido ao governo para 

informar sobre a companhia peticionaria. – Visconde de 
Jequitinhonha.» 

Entra em 1ª discussão, e passa sem debate para a 
2ª e desta para 3ª, a proposição da mesma camara 
concedendo quatro loterias em beneficio das matrizes de 
Nossa Senhora da Gloria e Santa Theresa, do municipio 
de Valença. 

Segue-se a 2ª discussão do projecto da commissão 
de fazenda, concedendo 12 loterias annuaes em beneficio 
da Imperial Academia de Musica e Opera Nacional, que 
passa sem impugnação para a 3ª discussão. 

 
EMPREGADOS DA CAPELLA IMPERIAL. 

 
Prosegue a 2ª discussão, adiada na sessão de 12 

do precedente mez, da proposição da camara dos 
deputados augmentando os vencimentos dos 
monsenhores e conegos da capella imperial. 

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 
presidente, V. Ex. ha de lembrar-se que, quando se 
discutia ha dias esta proposição, o nobre senador pela 
provincia do Rio Grande do Sul offereceu, e o senado 
approvou, um requerimento de adiamento da materia, até 
que viessem as informações do governo. 

Eu já mandei á mesa essas informações que 
consistem em representações das differentes cathedraes 
informadas pelos respectivos diocesanos. O augmento que 
o projecto pede é o seguinte. – Na capella imperial 
17:950$000; na Bahia 9:375$000; no Maranhão 
11:250$000; em Marianna 7:550$000; em Olinda 
8:625$000; no Pará 12:550$000; em S. Paulo 11:325$000; 
sommando o augmento em 75 contos seiscentos e tantos 
mil réis. 

Eu sou o primeiro a reconhecer que os empregados 
das cathedraes acham-se muito mal pagos, e não 
duvidarei concorrer com meu voto para que sua condição 
seja melhor consultada; mas tenho alguma duvida a 
respeito da maneira por que está redigido o projecto. 

Assim, quando se tracta das congruas, as 
informações dos diocesanos me parecem judiciosas, e 
procedentes os motivos que elles dão, para que a 

deputados, quando tractar do orçamento da justiça, terá de 
attender aos professores do seminario episcopal de S. 
Paulo; mas aqui já se falla de gratificação a professores 
que naquella cidade são os conegos, como sabem os 
nobres senadores que representam aquella provincia, ou 
que têm disso conhecimento. 

Além disto, o projecto não tracta dos beneficiados: 
mesmo a respeito dos musicos da capella imperial ha 
differenças salientes na maneira de qualificar os que 
servem na capella imperial dos que estão empregados, por 
exemplo, na Bahia. Os conegos que exercem certas 
dignidades têm um augmento de gratificação, mas não 
está claro si este augmento deve comprehender o 
vencimento dos empregos que elles exercem, ou si deve 
comprehender o que elles têm na qualidade de conegos 
com assento na cathedral. 

São duvidas que a leitura dos papeis offerece prima 
facie, ao mesmo tempo que reconheço o estado de miseria 
a que tem tocado os empregados das cathedraes. Fallo 
ordinariamente do logar que mais conheço: a cathedral de 
Marianna é sem duvida uma das que com mais justiça 
reclamam um augmento, e porconseguinte a consideração 
da assembléa geral. 

Já vê, pois, V. Ex. que eu não me opponho a que se 
faça algum beneficio aos empregados das differentes 
cathedraes; parece-me porém que, sem mais algum 
exame, não seria prudente que votassemos este augmento 
que se eleva a perto de 80.000$, segundo o calculo que 
fiz. 

Quando na camara dos Srs. deputados se tractou 
deste negocio, iniciou-se a idéa de augmentar-se na razão 
de 35 %; o que porém passou não foi isto, foi o augmento 
de 50 %. 

Não desejo protelar a decisão que o senado em sua 
sabedoria queira dar á resolução; mas quereria que o 
projecto fôsse remettido á commissão ecclesiastica, ou á 
esta conjunctamente com outra, para examinarem estes 
pontos de duvida que surgem da simples leitura dos 
papeis, e apresentarem uma resolução, ou approvando a 
que se discute, ou modificando-a, segundo lhes parecer 
mais conveniente. 

São estas as simples considerações que eu tinha 
de apresentar ao senado. Repito, não desejo protelar a 
discussão do projecto; pelo contrario, desejo sinceramente 



assembléa geral tenha em consideração o parecer tão 
competente, como é o dos bispos; mas o projecto manda 
dar estes vencimentos como gratificação, entretanto que 
as observações que os prelados fazem referem-se ás 
circumstancias de penuria a que fica reduzido o 
empregado da cathedral, quando adoece, porque apenas 
recebe a titulo de congrua uma remuneração muito 
pequena. Além disto, segundo os estatutos de algumas 
das cathedraes, as congruas são descontadas na razão da 
maior ou da menor frequencia que têm os empregados: já 
por aqui elles têm de soffrer uma diminuição no seu 
vencimento. 

O projecto, como está concebido, dá logar a que 
esses empregados sejam privados do beneficio que se 
lhes quer fazer, porque manda considerar esse augmento 
como gratificação e não como congrua. 

Demais, no projecto ha differenças que eu não 
comprehendo bem. Falla-se, por exemplo, no pagamento 
de professores na cathedral de S. Paulo, quando não se 
tracta de professores para as outras dioceses. Ora, os 
seminarios estão subvencionados pelo governo; demais, 
creio que a camara dos Srs. 

e de todo o coração que se melhore a condição destes 
empregados, porém do modo que seja mais conveniente. 

Vai á mesa e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

«Requeiro o adiamento do projecto até que a 
commissão de negocios ecclesiasticos dê sobre elle o seu 
parecer. – H. F. Penna.» 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, eis um dos casos em que se póde obter pela 
discussão aquillo que se póde obter por um parecer de 
commissão. Si o projecto tem defeitos, estou persuadido 
que estes defeitos se poderão melhor remediar sendo 
tomados em consideração na discussão, do que sendo o 
projecto remettido á uma commissão afim de dar parecer 
sobre difficuldades que não conhece bem. Si esse parecer 
não fôr de accôrdo com a opinião do nobre ministro, elle 
tem de offerecer suas considerações a respeito, e isto é 
outro trabalho de que resulta demora e não se fazer o 
melhoramento. 

Ouvi com muita attenção o discurso do nobre 
ministro, e delle conclui: primeiro, que as cathedraes 
necessitam deste melhoramento economico; em se 
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gundo logar, que haverá sem duvida alguma má redacção 
(no conceito do nobre ministro) no projecto, e que dahi 
resulta não se poder comprehender o fim do mesmo 
projecto, e talvez mesmo não satisfazer este aquillo que o 
corpo legislativo deseja fazer. 

Emquanto á primeira parte firmo a opposição que 
faço ao adiamento nessa mesma razão apresentada pelo 
nobre ministro. Emquanto á segunda parte, digo que 
melhor poderemos apreciar as difficuldades na discussão 
hoje, do que sendo o projecto remettido á uma commissão.

Senhores, creio que o remedio offerecido pelo 
nobre senador auctor do requerimento é improcedente e 
desnecessario; por elle só podemos conseguir protelar 
este negocio. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não é minha intenção.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu  não 

me refiro ás intenções do honrado membro, nem tenho tal 
costume; o que digo é que o resultado ha de ser este; 
entretanto é muito provavel e estou convencido, como 
acaba de asseverar o nobre senador por Minas Geraes, 
que sua intenção não é esta; mas o resultado, como disse, 
ha de ser essa protelação, e protelação sem utilidade 
alguma. 

O nobre senador ha de convir comigo que não 
podemos impôr á commissão que dê um parecer dentro de 
tantos dias; ella ha de dal-o quando lhe fôr possivel; mas a 
discussão tem um termo. Passando o projecto da primeira 
para a segunda discussão, o nobre ministro da justiça 
offerecerá as suas considerações, e nós, convindo nessas 
considerações, procuraremos modificar aquillo que fôr 
conveniente, e o projecto passará. Por isso, remetter o 
projecto á commissão não é o meio mais proprio para ser 
elucidada a verdade; neste caso o resultado ha de ser 
demorar-se; e, como estamos actualmente em uma época 
apertada, que apenas teremos tempo para discutir as leis 
annuas, é muito provavel que este projecto não passe e é 
isto o que o nobre senador quer? Certamente, não. O que 
o nobre senador quer é que o projecto produza os 
melhores effeitos possiveis. 

Pois bem, por este meio se consegue isto, e se 
consegue de mais, isto é, que não se discuta este anno; 
quando aliás o nobre ministro da justiça fallou com tanta 
illustração acerca do objecto, mostrando-se tão inteirado 
do estado das cathedraes que muito provavelmente terá 

ha de ser o primeiro a reconhecer que esse 
melhoramento não tem sido sufficiente. 

O clero é uma das classes que se acha menos 
paga no Brasil e que convém remunerar bem, porque ha 
muita difficuldade em ter vocação para seguir a vida 
ecclesiastica. O futuro para a vida ecclesiastica é muito 
curto, e porconsequencia é indispensavel que seja bem 
remunerada; os sacrificios feitos por aquelle que se 
dedica a essa vida são muito grandes, portanto a 
remuneração deve ser importante. 

Agora compare-se o que eu acabo de dizer, isto é, 
a protelação, a demora que vai haver na decisão deste 
projecto, com o açodamento relativo ao augmento dos 
ordenados dos empregados do archivo publico, e veja V. 
Ex.., Sr. presidente, a differença extraordinaria que ha 
entre a utilidade e urgencia de um, e a inutilidade de 
outro, a desnecessidade formal relativamente ao archivo 
publico! Em um caso queria-se por força que houvesse 
augmento de ordenado para os empregados do archivo 
publico, neste caso não... Eu tenho uma falta 
extraordinaria de termos, que me embaraça o poder 
explicar o pensamento que desejo expôr ao senado, 
porém tenho explicado o meu pensamento. 

A discussão fica adiada pela hora. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

REFORMA JUDICIARIA. 
 
Continúa a discussão, adiada na sessão 

antecedente, da proposição da camara dos deputados, 
sobre a administração da justiça, com a emenda apoiada 
do Sr. Pereira de Vasconcellos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Reconheço, Sr. presidente, que vou entrar em uma 
discussão embaraçosa. Embaraçosa, repito, porque a 
tarefa mais difficultosa que temos é a perfeita organisação 
de um poder judiciario independente. Difficultosa, porque 
eu não posso entrar nesta questão sem que traga á 
lembrança do senado a historia do nosso paiz em relação 
á essa legislação. Essa historia, Sr. presidente, é tanto 
mais arriscada quanto posso extraviar-me em alguma 
proposição  que porventura possa offender o systema de 
conciliação que eu tanto desejo vêr inteiramente realizado 



meu voto e arrastará os votos da maioria do senado. 
Então, para que a demora? para que ir o projecto á 
commissão? o que ella ha de dizer de mais que o nobre 
ministro não tenha dito ou não possa dizer na sessão 
seguinte? 

Eis a razão por que eu me opponho ao aditamento. 
E não o leve a mal o nobre senador por Minas Geraes, 
tendo eu em outras occasiões proposto adiamentos 
similhantes a estes; tenho-o feito, assevero a S. Ex., em 
casos em que espero das commissões mais illustração e 
mais inquerito sobre os factos. Porém agora não, porque 
tenho a meu lado o nobre ministro da justiça, e tenho de 
mais os documentos offerecidos por S. Ex.., cujo exame 
produziram as judiciosas observações com que elle hoje 
illustrou o senado. 

Portanto o requerimento não póde passar de fórma 
alguma, e eu peço ao senado que não demore este 
beneficio, pois que o nobre ministro fez vêr que as 
cathedraes têm tido 70 e tantos contos de réis de 
augmento de ordenado, quando o mesmo nobre ministro 

entre nós. 
Senhores, a nossa organisação judiciária é filha da 

portugueza; qualquer que seja a maneira por que 
queiramos trazel-a ás nossas instituições, havemos 
sempre de nos achar embaraçados na origem della. Eu 
também concordo com o orador que me precedeu acerca 
do respeito que cumpre tributar á organisação judiciaria 
antiga da nação portugueza; tambem estou de accôrdo 
quanto aos vicios que porventura existiam na mesma 
organisação. 

Sr. presidente, os Portuguezes, ao menos em suas 
theorias, nunca renunciaram os principios de liberdade; 
desde a origem da nação portugueza o principio da 
liberdade tem existido no coração de todos os cidadãos 
daquelle paiz. E’ porém verdade que uma época de gloria 
impedia alli o desenvolvimento das liberdades nacionaes; 
eu me refiro, Sr. presidente, á época das conquistas que 
enthusiasmaram a nação portugueza. Posteriormente a 
herança do reino recahiu no soberano de nação diversa; 
essa época ninguém póde duvidar que foi calamitosa a 
Portugal; durante ella as liberdades publicas não poderam 
desenvolver-se alli. 
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Seguiu-se a gloriosa restauração; essa restauração 
gloriosa trouxe tambem embaraços que ninguem póde 
contestar. Desde o tempo do dominio de soberano 
estrangeiro os Portuguezes acharam-se sempre em 
conflicto, sempre em difficuldades; sua organisação 
judiciaria continha bons principios, mas não podia firmar-se 
com aquella estabilidade que requeriam as liberdades 
publicas. 

Senhores, mesmo até na época em que a 
monarchia portugueza teve sua séde no Brasil, 
difficuldades insuperaveis se apresentaram para a 
organisação politica da nação. 

Supponho que os nobres senadores não podem 
ignorar que não estava muito longe de ser levada a effeito 
uma constituição offerecida pelo Sr. D. João VI. Lastimo 
que aquelles que prescrutam a historia do paiz, não 
tenham podido ainda descobrir esse grande monumento 
dos esforços que se faziam para firmar e tornar duradouras 
as instituições nacionaes. Não sei qual foi o motivo por que 
não se deu esse facto. 

O certo é que então  appareceram  commoções 
populares no reino de Portugal e trouxeram a necessidade 
de uma reforma nas instituições. Esse movimento, talvez 
em época em que as instituições monarchicas não 
estavam muito defendidas, despertou o resentimento e 
preconceitos que existiam entre as partes mais 
importantes do territorio que constituia a nação, e deram 
logar á separação da monarchia portugueza; emfim, o 
Brasil teve necessidade de reclamar os seus fóros e de 
declarar sua independencia. 

Declarando a nossa independencia, nós não 
podiamos deixar de continuar com as auctoridades e com 
a legislação que existiam. Ficou-nos pois a legislação 
portugueza com todos os seus defeitos, e nós tivemos 
necessidade de crear um poder judiciario independente 
dos outros, poder independente que pela nossa 
constituição temos reconhecido como de absoluta 
necessidade. Quem os ministros nessa época? quem eram 
elles? juizes na sua grande maioria. Quem nos governava 
nesse tempo? A illustração, devemos confessar, estava 
nos juizes, pelo menos em grande parte delles. 

A passagem dessa fórma antiga de governo para a 
nova fórma que estabelecia a divisão e harmonia dos 
differentes poderes politicos era mais difficil, e muito mais 

executivo é evidentemente indispensavel a 
responsabilidade dos ministros; emquanto não existir 
responsabilidade dos ministros não existe poder executivo. 
Por isso um dos primeiros trabalhos da assembléa geral foi 
a organisação da lei que estabeleceu a responsabilidade 
dos ministros. Assim instituiu-se o poder executivo. 

Tivemos portanto os poderes executivo e legislativo, 
mas o poder judicial continuou como antes. É verdade que, 
segundo creio, tambem na mesma legislatura passou a lei 
que organisou o supremo tribunal de justiça, mas a 
organisação do supremo tribunal de justiça não é 
certamente a organisação do poder judicial. O poder 
judicial continuou pois no que era dantes, com suas 
pretenções e com seus receios dos outros poderes. Era 
sem duvida á assembléa que cumpria ir a pouco e pouco 
creando esses differentes poderes politicos, delegações da 
soberania nacional. 

Não sei si foi na 1ª legislatura que tambem passou 
a lei organisando a administração municipal; passou ainda 
uma lei importante, a lei que creou a caixa de amortização; 
creio que sim. 

Veiu a 2ª legislatura que organisou o codigo, e 
creou os juizes de paz. (Ha um aparte.) 

Peço perdão, senhores, não tenho apontamentos; 
na minha casa tenho muitos papeis, mas não recorro sinão 
á minha memoria, e devo confessar que a minha memoria 
vai cada vez enfraquecendo mais, e por essa razão peço 
aos nobres senadores que a despertem com apartes. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Os juizes de 
paz são de 1827. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Creio 
que não. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde ser que 
houvesse depois alguma lei acerca dos juizes de paz, mas 
a primeira é de 15 de outubro de 1827. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Alli está 
o meu companheiro que foi juiz de paz na primeira eleição. 
Senhores, fui o primeiro juiz de paz do meu districto, e o fui 
em 1831. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E’ que a 
eleição foi muito depois da promulgação da lei. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O facto 
é que essa lei foi decretada para auxiliar a administração 
da justiça, e mesmo concorri para que essa organisação 



difficil em uma época em que se verificavam esses 
resentimentos da separação ou independencia. 

O governo então, assumindo todos os poderes, foi 
pouco a pouco promovendo a effectividade dessa divisão 
de poderes; não foi a assembléa geral. A lei da liberdade 
de imprensa, e as instrucções para a eleição dos membros 
que tinham de formar uma parte do poder legislativo foram 
dadas pelos ministros que até então, como já disse, 
resumiam todos os poderes, porque não era possivel que 
existissem os poderes reconhecidos pela constituição sem 
que fossem creados e tomassem posse. 

Com essas instrucções fizeram-se as eleições, e 
constituiu-se a assembléa geral, um dos ramos do poder 
legislativo. O poder judiciario, Sr. presidente, foi 
conservado tal qual estava; mas, note-se bem, 
reconhecendo-se logo a sua independencia. O proprio 
governo, si alguma vez injuriava o poder judicicial, dava-
lhe logo desculpas; e seu escrupulo era tanto que até 
mesmo nos tribunaes administrativos elle queria 
reconhecer a independencia do poder judicial. 

E, senhores, permitta-se que eu diga que não 

existia poder executivo, porque para a existência de poder

fôsse feita de modo que pozesse em harmonia a legislação 
anterior com aquillo que a constituição estabeleceu. A 
assembléa geral foi a pouco e pouco trabalhando neste 
sentido, e creou os juizes de paz, quer fôsse na primeira, 
quer na Segunda legislatura. 

Senhores, é incontestavel que os juizes de paz 
fizeram muito bons serviços ao paiz; elles foram creados 
mesmo em obediência e respeito á nossa constituição; 
mas esses juizes foram depois atropellados de maneira tal, 
a lei lhes commetteu tantas attribuições, que tornou 
impossivel que elles as podessem desempenhar. Fui um 
dos que se levantaram contra a instituição dos juizes de 
paz, por entender que elles eram mais juizes de desordem 
do que de paz. Mas, como ia dizendo, a 2ª legislatura 
organisou o codigo criminal, approvou algumas leis sobre a 
policia, creou os juizes de paz, mas a independencia do 
poder judicial não existia na formula da constituição, ainda 
eram os juizes da legislação portugueza. 
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Veiu o lastimoso acontecimento da abdicação que 
nos pôz em muito maiores difficuldades do que as em que 
nos achavamos dantes. Todavia a assembléa geral e os 
Brasileiros em geral mostravam o melhor desejo de firmar 
no seu paiz as instituições que elles tinham jurado. 
Organisou-se, supponho que na 3ª legislatura, depois do 
7 de abril, o codigo do processo. 

Por essa occasião os ministros aposentaram um 
grande numero de magistrados, offendendo deste modo a 
independencia do poder judiciario, mas disseram: «Si 
procedemos assim, é porque o poder judiciario não existe; 
agora é que o organisamos, daqui por diante elle será 
independente.» E com effeito, senhores, no codigo do 
processo vinha, a meu vêr, um grande principio para a 
independencia do poder judicial. 

A constituição diz no art. 151: (lendo) «O poder 
judiciario é independente e será composto de juizes e 
jurados, os quaes terão logar assim no civel como no 
crime, etc.» Emquanto, pois, Sr. presidente, não houvesse 
jurados, estou persuadido que não podia haver poder 
judiciario independente; a constituição quer poder 
judiciario independente, mas define dizendo que se 
compõe de juizes e de jurados. Ora, quem primeiro 
estabeleceu os jurados no paiz foi o codigo do processo. 

Sr. presidente, nenhum homem que estude e que 
pense póde ouvir a palavra – jurado – sem tremer, não 
porque a instituição do jury seja má, mas porque ella é 

de uma difficuldade immensa. Os factos do nosso 
paiz servem de prova á esta minha proposição. 

Os nossos jurados, diriam alguns, procederam 
mal, mas, pergunto eu, eram elles os mais proprios? 
Os juizes que os presidiam teriam todas as 
habilitações para esta instituição? Não o direi. Mas 
fizemos nós todos os esforços para que elles fossem 
aperfeiçoados? Isso é que eu nego. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Nós nos assustamos com alguns desvios, com 
alguns erros dos nossos jurados, e dos juizes que os 
presidiam, erros e desvios provenientes dos defeitos 
da lei, e immediatamente os rejeitamos cahindo 
assim na extremidade opposta. 

Senhores, o nobre senador pelo Rio de Janeiro 
que me precedeu, cuja illustração é incontestavel, cuja 
applicação se conhece cada vez que elle falla, permittirá 
que lhe faça algumas observações; o nobre senador ha 

se lembra do que acabo de referir. O governo 
despotico não é fórma de governo, é um estado 
excepcional da sociedade. 

Os governos, quer monarchicos, quer 
aristocraticos, quer democraticos, podem ser 
despoticos; o despotismo póde dar-se em qualquer 
dessas fórmas de governo; mas onde houver jurados 
é muito difficil haver despotismo. Permitta o nobre 
senador que eu faça uma distincção: a instituição do 
jury é anti-despotica, mas não é anti-monarchica; 
não é democratica, é apropriada a todas as fórmas de 
governo. S. Ex. referiu-se hontem aos Estados-
Unidos, mas, pergunto eu, a Suissa tem jurados? As 
cidades anseaticas têm jurados? Essas republicas que 
existem na Europa têm jurados? E’ certo que essa 
instituição existe nos Estados-Unidos, mas é herdada 
da monarchia ingleza, é a monarchia ingleza que tem 
dado o melhor exemplo da grande vantagem da 
instituição do jury para a felicidade de seus subditos 
e de seu rei. 

A nossa constituição reclama para a 
organisação do poder judicial juizes e jurados. Não 
póde haver independencia de poder judiciario sem 
existirem jurados. Si nós pois queremos constituir 
independente o poder judiciario, devemos esforçar-
nos por estabelecer os jurados. 

Sr. presidente, eu peço licença ao nobre 
senador para chamar a sua attenção sobre um facto. 
Senhores, eu trouxe a historia de Portugal, porque 
tinha meus motivos para trazel-a hoje. 

Quando digo – historia –, quero dizer certos 
factos, o resumo della. Senhores, notem, quando nos 
separamos de Portugal, tinhamos razão para 
conservar alguma antipathia contra aquella nação, já 
por antigos procedimentos da metropole para com os 
colonos, já pela resistencia que oppôz á nossa 
emancipação; mas, senhores, isto é passado; hoje 
olhemos para os Portuguezes como para nossos 
irmãos, e não desprezemos os esforços que elles 
fazem para reorganisar suas instituições irmans das 
nossas. Peço a attenção dos nossos jurisconsultos 
para a novissima reforma judiciaria da legislação 
portugueza. 

Pois, senhores, Portugal, que ninguem póde 
dizer que abunda em illustração, não quero dizer que 
seja inferior á nossa, mas é de suppôr que nós 
estamos no mesmo nivel de illustração, ainda que 
seja possivel que para o futuro nós tenhamos mais do 
que elles... pois, senhores, os Portuguezes poderão 
estabelecer jurados no civel e no crime, quer na 



de consentir que eu discorde da sua opinião, de que a 
instituição dos jurados é uma instituição democratica. S. 
Ex. asseverou hontem que esta instituição era 
democratica, e eu lhe peço licença para discordar de sua 
opinião. 

Não digo que a instituição do jury seja 
eminentemente monarchica, mas do que estou 
convencido é que a instituição do jury é 
eminentemente conservadora em qualquer fórma de 
governo. 

O SR. DANTAS: – Vá estabelecel-a em 
Napoles. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Senhores, não chamo fórma de governo ao governo 
despotico; o governo despotico não é forma de 
governo. Recordo-me de que um dia, na assembléa 
geral, um dos nossos collegas dizia que a Dinamarca 
tinha um governo despotico legalmente 
estabelecido; e outro deputado respondeu: 
«Despotismo legal é o mesmo que loucura legal. » 
Não sei si alguem desse tempo 

pronuncia, quer na accusação, e nós é que o não 
podemos fazer? Pois esta legislação portugueza não 
nos póde auxiliar em nossos estudos, em nossos 
esforços para dotarmos o paiz com uma legislação 
propria e adequada ás nossas instituições? 

Dir-se-ha: «Mas Portugal é um pequeno 
territorio muito povoado, ao passo que o Brasil é um 
vasto territorio pouco povoado, e cuja população se 
acha disseminada. Peço licença para reflectir que si 
Portugal é um pequeno territorio muito povoado e 
cuja população se acha agglomerada, outro tanto não 
acontece aos seus dominios ultramarinos, que são 
muito mais extensos e muito mais distantes da 
metropole do que os nossos sertões o são das 
capitaes. Entretanto lá se estabeleceram os jurados, 
tanto no reino como nos dominios ultramarinos. 

A instituição do jury (permitta-se-me que 
insista nesta minha opinião) não complica em cousa 
alguma com as instituições monarchicas. O que tem o
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jurado de democratico? qual o fim do jurado? é verificar si 
um facto existiu e si tal individuo commetteu esse facto. 
Ora, estas verificações têm alguma complicação com a 
monarchia? Tracta-se de verificar um facto; pergunto eu: 
qual é o meio mais razoavel, mais efficaz, mais garantidor 
das liberdades publicas? Porventura a monarchia não quer 
as liberdades publicas? Senhores, não confundam a 
monarchia com o despotismo. 

E quem é que applica a lei? é porventura o jurado? 
E’ o juiz nomeado pela lei, é um homem da justiça, é um 
homem profissional, é este homem quem diz: «Verificados 
estes e aquelles factos, têm logar estas e aquellas penas.» 
Qual é a illustração que quereis em vossos jurados? não 
tendes juizes illustrados? 

O jurado tem por norma este grande principio: «Não 
faças a outrem aquillo que não queres que te façam»; para 
que alguem execute este principio não é preciso ser muito 
illustrado; não é preciso esse censo, essa riqueza de que 
tanto se falla. Tambem Deus me livre que eu vá dar essa 
attribuição aos mendigos e vadios. 

Eu digo pois, Sr. presidente, como disse o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro que me precedeu: a emenda 
do nobre ministro não melhora em nada a lei de 3 de 
dezembro, porque eu não acho possivel extremar a policia 
da justiça sem o estabelecimento dos jurados; palavra esta 
que não foi proferida pelo nobre senador nessa occasião, 
mas sim depois. Si o nobre senador entende que não é 
possivel extremar a policia da justiça sem jurados, estou 
de accôrdo com S. Ex. e digo: a emenda do nobre ministro, 
não vai fazer nada. 

A confusão da policia com a justiça existia na antiga 
legislação portugueza, e existe agora com a lei de 3 de 
dezembro, e continuará a existir si passar o projecto do 
nobre ministro, mas faça-se justiça aos sentimentos dos 
legisladores portuguezes, porque quando crearam a policia 
bradaram: (lêde a lei da creação da policia) «A policia deve 
ser distincta da justiça; as auctoridades policiaes não se 
devem confundir com os magistrados.» Isto é confessado 
na legislação portugueza. 

Eu pois, Sr. presidente, nutro a crença de que nós 
podemos ter jurados. Esta crença acha-se fortalecida pelas 
informações que tenho acerca da novissima legislação 
portugueza. Não me assustam as distancias, não me 
assusta a ignorancia; as distancias e a ignorancia podem 

jurados dos Estados-Unidos, em vez de referir-se sómente 
aos de Inglaterra, mas S. Ex. estava preoccupado pela 
idéa de que os jurados são uma instituição democratica. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – A instituição 
do jury nos Estados-Unidos é quasi a mesma cousa que a 
da Inglaterra. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Senhores, porque não se ha de pagar aos jurados? O 
proprio nobre senador nos fez vêr hontem que muitos 
jurados não podem abandonar suas casas e ir para a 
cabeça do termo onde não têm os necessarios commodos. 
Eu entendo que esta consideração é muito forte, e, si 
queremos a instituição do jury, porque razão não havemos 
de auxiliar os jurados? O mesmo exemplo que apresentam 
dos Estados-Unidos não seria frisante para nós? 

Senhores, não sou da profissão, mas não posso 
deixar de exercer o direito que me dão 32 annos de 
legislatura; e o paiz sabe que nunca fui indifferente a estas 
questões, porque ellas affectam a todo e qualquer cidadão.

O que se practica hoje? Os jurados são multados; 
mas, pergunto eu, estas multas entram para os cofres das 
camaras? Os senhores que são practicos, que sabem da 
politica e passam para a justiça, digam-me, o que ha a 
esse respeito? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Algumas multas 
são pagas. 

VOZES: – Muito poucas. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu ia 

pedir licença para contestar ao nobre senador. A verdade 
é, senhores que os juizes têm entendido que podem 
receber contestações quando se tracta do pagamento 
dessas multas; admittem não sei que embargo a esse 
respeito. Senhores, dispamo-nos de nossas prevenções; 
examinemos o paiz, apalpemos suas necessidades e 
vejamos então o que podemos fazer. 

O proprio Sr. ministro da justiça, quando aqui se lhe 
contestou que era um abuso a prisão por mais de 8 dias 
sem culpa formada, nos disse: «E’ verdade, é um abuso, 
mas essa disposição está em desuso, está obsoleta, 
ninguem julga por ella.» Em que estado nos achamos, 
senhores! 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não fallei em 
legislação obsoleta. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A 



ser obviadas; admitto excepções, Portugal tambem as 
admittiu. Eu não digo que nos sertões, onde de 10 em 10 
legoas ha um habitante, se vá crear um tribunal de jurados, 
mas digo que nos grandes povoados, nas cidades como a 
do Rio de Janeiro que tem 200,000 habitantes, Bahia, 
Pernambuco, Maranhão e outras que tem mais de 50,000 
habitantes, deve haver jurados. 

E, senhores, eu antes quero jurados na pronuncia 
do que na sentença; é mais garantia para as liberdades 
publicas; a garantia está em que, uma vez que haja 
jurados na pronuncia, não ha confusão da policia com a 
justiça. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Peço a palavra. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estou 

que podem haver bons juizes, e isto é o que todos 
desejam. 

Senhores, direi ainda alguma cousa sobre os 
jurados. O nobre senador pelo Rio de Janeiro fallou dos 

palavra é minha: V. Ex. disse que essa disposição estava 
em desuso, e eu empreguei o termo – obsoleta – como 
synonymo de desuso. Senhores, o que é feito da 
applicação da responsabilidade? 

UMA VOZ: – Quereis a independencia do poder 
judiciario sem responsabilidade? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Oh! 
meus senhores, o poder judiciario não é sagrado e 
inviolavel, é necessario que seus agentes sejam 
responsabilisados e punidos pelos seus arbitrios. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E’ o principal. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ o 

principal e não se tracta disso; o que queremos é fazer leis 
sobre leis. E porque é que se não tracta disso? Irei á 
questão. 

O codigo do processo estabeleceu os jurados; não 
é possivel que os jurados sahissem perfeitos por essa lei; 
nós não tinhamos toda a experiencia, nem nosso 
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paiz estava iniciado nessas practicas; por isso assustámo-
nos, e dahi provém todo o mal. Senhores, reclamo, peço á 
illustração, á experiencia do nobre senador para attender 
ás necessidades do paiz; reclamo a sua cooperação ao 
nobre ministro da justifica que tem mostrado tanta do 
ilidade, declarando que está prompto a acceitar as 
emendas e os conselhos de quem quer que fôr, e fallando 
até de mais. S. Ex. sempre que tem fallado tem dado prova 
do seu desejo de acertar (apoiados), e eu hei de votar com 
o Sr. ministro do caso de duvida. 

(O Sr. barão de Muritiba ri.) 
Já que dá risada, saiba mais que hei de votar com o 

Sr. ministro da justiça sempre que vir uma opposição 
acintosa, despeitosa e atrapalhadora. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Quem a faz? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não sei, 

o que digo é que quando vir isso hei de votar com o Sr. 
ministro, porque minha propria experiencia me tem 
ensinado que a atrapalhação tem feito muito mal ao nosso 
paiz. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Quem tem 
atrapalhado? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Talvez 
eu. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Nunca atrapalhei 
ninguem. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Em caso 
de duvida estou mais disposto a votar com o nobre 
ministro do que com a opposição. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Fallei contra, 
porque entendo que o projecto é máo. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu 
tambem não entendo que é bom. 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Tanto não entende 
que o está refutando. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que 
eu quero é chamar a illustração do nobre senador e dos 
outros para esse objecto, afim de que façamos alguma 
cousa de bom. Estou dizendo que o Sr. ministro é o 
primeiro a pedir essa cooperação; não faço mais do que 
repetir o pedido do Sr. ministro; e creio que o procedimento 
de S. Ex. não póde deixar de merecer as sympathias de 
todos os homens honestos. Não estou concorde com 
muitas das emendas, mas não quero que se exprobre o 

que pareceu offender os ouvidos de alguns dos nobres 
senadores. 

Eu, reconhecendo as posições e a illustração dos 
nobres senadores, lhes disse: «Senhores, dai-me uma 
esmola, visto que sois os senhores da terra.» Os nobres 
senadores, isto é, o seu partido, aquelles que estão de 
facto no dominio da terra, não são senhores da terra 
porque o quizessem ser; não era esta a sua intenção, mas 
os factos produziram este resultado. Os nobres senadores 
que estão na obrigação de despirem-se de preconceitos e 
fazerem um grande serviço ao seu paiz, dirijam as cousas 
ao caminho que ellas devem ter. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro nos disse: 
«Nós tivemos intenção de auxiliar o poder que se achava 
vacillante, e hoje vemos que o poder se acha demasiado 
reforçado.» Pois bem, senhores, estou eu aqui para 
acompanhar ao nobre senador, dêm-me uma esmola que 
acceito. Vós sois os governadores da terra, os juizes são 
os governadores da terra. 

Senhores, é necessario sahir dos grandes 
povoados, onde não falta apoio contra a perseguição; mas 
ide ahi por fóra, e vêde o que é um juiz. O juiz póde 
prender a quem quizer, póde dispôr da propriedade de 
quem quizer; sua alçada, seu direito de mandar metter na 
cadêa é incontestavel. 

O SR. DANTAS: – O juiz de direito póde mandar 
prender alguem? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Veja si 
póde, espere, não se afogue, eu vou lá; o juiz de direito 
mesmo. Um homem é processado, vai ao jury e é 
absolvido; mas o juiz, depois de lavrar a sentença de 
absolvição, chama a policia e lhe diz: «Leve este homem 
ao chefe de policia para o recrutamento.» O nobre senador 
quer saber onde aconteceu isto? Foi no meu districto. 

O SR. DANTAS: – Estava preso? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estava 

em processo, e foi julgado innocente pelo jury. 
O SR. DANTAS: – Já estava preso. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas foi 

absolvido; e o juiz de direito, assim que o absolveu, 
escreveu á policia dizendo «Obrigue este homem a 
assentar praça.» Não se fez isto no sertão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fazem-se cousas 
peiores. 



ministro que mostra desejo de acertar. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Quer que digamos 

que a emenda é boa? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quero 

que digam o que é melhor (apoiados), ajudem-nos; eu 
tambem hei de dizer o que julgo melhor, hei de estender o 
meu guardanapo, com a devida licença dos Srs. 
jurisconsultos, mas permittem que lhes diga que elles 
ainda estavam na escola e eu já legislava sobre a materia; 
deixemos de parte essas presumpções.  

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – V. Ex. é quem diz 
esta palavra, eu não tenho presumpções. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 
Senhores, peço licença aos nobres senadores para dizer-
lhes que suas intenções foram sempre innocentes, mas 
seus proprios factos os têm collocado em uma posição 
especial. Recordo-me ainda de uma expressão de que ha 
poucos dias usei nesta casa e 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Me 
parece que o nobre senador ha de auxiliar-me a este 
respeito. 

Quando um juiz chega ao seu territorio, o que 
acontece? Eu me supponho morador do logar onde chega 
um juiz: a primeira cousa que faço é comprimentar o Sr. 
Juiz. 

Ora, esse juiz póde ser um moço bem educado, 
instruido, e de muito bôas intenções; todavia elle vê que 
tem poder; e... permitta o senado que eu conte uma 
historia acerca dessa vontade de exercitar o poder. E’ uma 
historia de minha terra, ainda que não mui moderna. 

Um cidadão, dotado de excellentes qualidades, foi 
nomeado juiz almotacé; correu logo para casa; e, como 
encontrasse a mulher, a primeira cousa que fez foi dizer: 
«Estais presa, D. Joanna». E como a mulher se 
assustasse, disse immediatamente: «Estais 

 



Sessão de 26 de Julho                                                                      213 
 
solta, D. Joanna (riso).» E isto prova a vontade que 
sempre o poder tem de exercitar suas attribuições. 

E’ nomeado juiz um moço bem educado, instruido e 
com muito bôas intenções; chega ao logar; e desde que 
qualquer pequena desconfiança, qualquer pequeno indicio, 
qualquer denuncia malevola o faz suppôr que um homem é 
desobediente ou está em relação com os peralvinhos, etc., 
quer ser justo e... Senhores, nós não somos santos; quem 
não tem uma faltazinha? Todos estão á disposição dos 
Srs. juizes, dos Srs. delegados. 

Senhores; lêde a discussão havida este anno na 
outra camara por occasião da resposta á falla do throno; 
vêde quaes são as censuras que se tem feito ao governo e 
aos presidentes de provincia. Diz um nobre deputado: «Tal 
presidente nomeou pessoas de bem, mas exaltadas» 
Senhores, acaso é crime ser exaltado? «Mas essas 
pessoas recrutaram entre os meus amigos; portanto é réo 
o presidente.» Isto quer dizer que o poder que tem o juiz 
ou o delegado de recrutar deve ser exercido sómente 
contra os nossos inimigos; quer dizer que as influencias 
eleitoraes devem ser os juizes, os delegados. O que estou 
dizendo não é inventado por mim; está nas discussões 
havidas este anno na camara dos deputados. A lucta já 
não ameaçará quem ha de perseguir os meus amigos, 
mas sim quem ha de perseguir os meus inimigos. 

Vem o nobre ministro e diz que é necessario nova 
lei para as prisões sem culpa formada dentro de oito dias, 
porque as suspeições.... estas suspeições sem duvida 
deviam ser fundamentadas, si com effeito se fizesse 
effectiva a responsabilidades desses agentes; mas esta 
responsabilidade não se faz effectiva, como confessa o 
nobre ministro da justiça. 

Esse juiz, como ia dizendo, ha de ser ás vezes 
forçado sem duvida a viver com algumas pessoas; nesses 
logares sempre ha, não digo intrigantes, mas pessoas que 
mais ou menos procuram e querem ter o juiz da sua parte 
e fazem-lhe seus cumprimentos, seus obsequios, etc.; o 
juiz ouve essas pessoas, porque, senhores, já lá se foi o 
tempo da legislação portugueza onde os juizes não podiam 
ser visitados sinão por seus collegas; hoje não, é preciso 
que o juiz se apresente, procure relações, etc.; portanto 
contem com isso. 

Esse juiz quer, fazer justiça, mas estas pessoas 
(lembrem-se da historia do homem que arrendando a 

Ora, senhores, estudemos bem as nossas cousas. 
Eu tambem sou o primeiro a reclamar: como é que vós 
quereis ter juizes com 400$ e 600$? Isso é uma vergonha, 
não é possivel; vós prostituis a dignidade da auctoridade. 
E’ necessario que se garanta a carreira, de modo que os 
moços honestos se dediquem a ella. Eu admittia, pois, que 
o Sr. ministro da justiça acabasse com os juizes 
municipaes multiplicados nos districtos dos juizes de 
direito, que nomeasse mais um ou dois juizes de direito em 
cada comarca, que lhes augmentasse seus ordenados, 
mas que os fizesse incompativeis. 

Eis-aqui uma idéa boa; não é a capital, porque para 
mim a idéa capital é a dos jurados, mas sou o primeiro a 
reconhecer que os jurados não se improvisam, não se 
fazem em uma discussão de emendas; que é trabalho que 
necessita de bastante estudo, e que é necessario ser 
muito considerado antes de ser submettido á assembléa 
geral. 

O nobre ministro, com todos os seus esforços, 
ouviu as pessoas entendidas, ouviu a propria secção do 
concelho d’estado; mas S. Ex. não podia ouvil-a 
officialmente? E era sómente a secção do concelho 
d’estado que podia illustrar o nobre ministro nesta 
questão? não existem mais secções do proprio concelho, e 
o nobre ministro não podia ouvil-as? Não tinha o nobre 
ministro o direito de ouvir mesmo as pessoas profissionaes 
e illustradas sobre a materia? 

Esse trabalho pois não podia ser mais perfeito? Eu 
conheço as obrigações do concelho de ministros, sei os 
embaraços em que elle se acha, sou o primeiro a 
confessar que S. Ex. fez alguma cousa; mas (permitta que 
lhe diga) eu queria que se fizesse mais. E permitta o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro que eu lhe faça uma 
observação. 

Senhores, o concelho de estado é uma das maiores 
bellezas do Estado; a liberdade plena que tem o 
conselheiro de emittir a sua opinião está de accordo com o 
seu dever; o concelho de estado, comquanto tenha de 
auxiliar a corôa e o ministerio, o maior auxilio que tem de 
dar, e que por ter jurado é obrigado, é de dizer com 
franqueza a sua opinião: assim é que a corôa vê que 
muitas vezes, os seus ministros não têm habilitações 
necessarias para continuarem a merecer a confiança que 
ella lhes havia dado. O nobre senador deu a entender que 



chacara esteril do juiz, lhe mandava boas laranjas da sua 
chacara) mas estas pessoas que desejam o juiz para o seu 
lado, dizem-lhe: «Nós temos eleições, e V. S. ha de ser o 
nosso representante.» Ora, senhores, quem é que não 
come palha? Que é desse catonismo que diga: «Não, não 
quero.» 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Isto é palha? Isto é 
manjar. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Esses 
juizes pouco a pouco vão cedendo; mesmo os supplentes 
que desejam empossar-se do logar, dizem: «E’ justo, o juiz 
deve ser nomeado deputado, porque nós vamos tomar 
conta da vara; de sorte que ás duas por tres ahi está o juiz, 
contra sua vontade, nomeado deputado e ahi vai a 
perpetuidade do juiz, e ahi vem o leigo para o logar do juiz. 
Então, senhores, quando se diz que a primeira 
necessidade nas reformas que temos a fazer é a 
decretação das incompatibilidades, grita-se: «Aqui d’El-
Rei, sois inimigos dos juizes!» 

o conselheiro de estado podia não dizer ao ministro aquillo 
que sentia... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não disse 
isso. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...que 
quando porventura entenda que a administração não é 
boa, não tem obrigação de dizer. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não é isso o 
que eu disse. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu 
presumia ter ouvido isso de V. Ex.; mas estimo que não 
tivesse acontecido. 

Senhores, o conselheiro de estado no exercicio de 
suas funcções censura o ministro; não e preciso usar da 
palavra – censura – mas, mostrando a sua opinião 
fundamentada contra aquillo que deseja o ministro, é ou 
não uma censura? 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não dei 
opinião nenhuma officialmente como conselheiro de 
estado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas o 
nobre senador emittiu algumas opiniões que, permitta-me 
dizer, eu não esperava de S. Ex. 
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Senhores, não assiste ao conselheiro de estado o 

direito de pedir á corôa dispensa do exercicio de suas 
funcções, quando vir que tem de fazer hostilidade a uma 
administração que julga prejudicial? Tem esse direito; mas, 
uma vez que ha outro de emittir francamente a sua 
opinião, não sei si se deverá usar deste, salvo no caso 
extremissimo em que, a fallar a verdade, o conselheiro de 
estado, para melhor cumprir o seu dever político, insista na 
dispensa do concelho da corôa. 

Continuando acerca dos jurados, direi que os erros 
desta instituição fizeram com que apparecesse a lei de 3 
de dezembro, que é o nosso cavallo de batalha. O que é 
que todos os ministros têm representado? Que é o que 
confessou o nobre senador pelo Rio de Janeiro? Apezar 
de muita habilidade e muito talento com que fez a apologia 
dessa lei, todavia elle vai entendendo que é necessario 
corrigil-a; a duvida é que não concorda com a correcção 
feita pelo nobre ministro da justiça. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E’ que não 
concordo com a correcção do nobre ministro em certos 
pontos; em outros concordo. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si eu 
ouvisse as opiniões do nobre senador, talvez que 
concordasse com ellas; e, pelo que tenho ouvido do nobre 
ministro da justiça, tambem havia de concordar, porque 
estou persuadido que não ha nenhum dezar em um 
ministro ceder de suas opiniões perante o parlamento 
quando pela discussão reconhece que ha outras melhores.

O ministro não é infallivel, não é nomeado para 
dictar as leis, é para ouvir as opiniões do parlamento e 
adoptar a que vir que é melhor, abandonando ainda 
mesmo suas proprias. Não deve, portanto, um ministro 
dizer: «Aventei esta proposição, hei de sustental-a sempre; 
si não a sustentar, não serei capaz de ser ministro.» Ora, 
senhores, aonde iremos com estas susceptibilidades?! 

Senhores; a lei de 3 de dezembro de 1841 foi mal 
agourada; essa lei a que vós attribuis a tranquillidade do 
paiz, permitti que vos diga que a tranquillidade do paiz é 
inteiramente extranha é ella. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Essa lei 

tem muito sabor, tem muito perfume; foi uma lei util a muita 
gente, mas ao paiz eu contesto. Digam-me os nobres 
senadores, a lei de 3 de dezembro foi quem pacificou S. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...Como 

quereis arrancar do coração do menor dos Brasileiros esse 
respeito, essa devoção, essa sympathia para o governo 
constitucional e sua integridade? 

Essa lei deve ser respeitada, porque é lei do paiz; 
eu quero que, quaesquer que sejam as leis más, se 
respeitem, que confiemos, que esperemos, que 
pacificamente representemos e que empreguemos nossos 
esforços para que ella seja revogada; mas não quero que 
se inculque, como productora de quaesquer beneficios do 
paiz uma lei que não tem por fim sinão tirar a 
independencia do poder judiciario, falsear os direitos do 
cidadão brasileiro. 

Senhores, eu tenho muito que dizer, tenho muita 
vontade de fallar, porque tenho presentimentos de um 
futuro desastroso; eu não tomei parte nas questões de 
finanças, porque espero occasião opportuna para fazer 
uma exposição do pesadelo que me opprime. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E com muita 
razão. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O nobre 
senador, cujos talentos nunca contestei e que é senhor 
das luzes que eu não sou; o nobre senador; que arrasta 
comsigo não só o voto do parlamento, mas muitas 
notabilidades, os nobres senadores desse partido que se 
intitula conservador, ha de me permittir que eu conteste 
esse titulo; e direi, esse partido, que tem governado 
constantemente nosso paiz, não é um partido conservador.

O contrario não posso dizer do partido opposto, e 
basta que eu mostre, senhores, esse partido a quem faz 
opposição o partido conservador... Eu já previno que não 
quero mecher no passado; sou o primeiro atributar o maior 
respeito ás intenções deste partido, mas peço tambem que 
não atire a luva ao partido opposto; eu tenho sido 
provocado aqui, Sr. presidente! 

A lei de 3 de dezembro não foi que deu occasião ás 
perturbações de S. Paulo e Minas; foram sim as ameaças 
e provocações desse partido que se intitula conservador. 
Alguns cidadãos, membros da assembléa geral, receiosos 
da marcha que tinha o governo da minoridade, acharam 
que o melhor meio de servirem o seu paiz era apressar a 
maioridade. Elles propozeram, e esse desideratum 
conseguiu-se; fez-se a maioridade e organisou-se um 



Paulo e Minas? quem pacificou essa provincias foi uma lei 
bem conhecida (o Sr. marquez de Caxias entra no salão e 
toma assento) pelo nobre senador que vem entrando e que 
se senta; quem pacificou as revoluções de S. Paulo e 
Minas foi uma grande lei que existe no nosso paiz e que 
são todas as esperanças delle: o respeito devido á corôa. 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quem 

pacíficou a revolução do Rio Grande do Sul foi a lei de 3 
de dezembro? Quem pacificou mesmo as commoções das 
Alagôas em 1844 e 1845 foi a lei de 3 de dezembro? 
Quem pacificou esse tumulto havido em Pernambuco 
acerca da lei do censo foi a lei de 3 de dezembro? Quem 
pacificou esta assoada ou cousa que pelo nome não 
perca, acontecida em 1849 em Pernambuco, foi a lei de 3 
de dezembro? Senhores, como quereis vós inculcar uma 
lei que nenhuma parte tem na tranquillidade do nosso 
paiz?... 

ministerio, que eu supponho não foi ministerio de partido, 
porque supponho que esse ministerio continha membros 
de todas as côres politicas. 

O que fez esse ministerio? Elle tinha uma camara 
que lhe era hostil, mas conservou camara, com ella viveu, 
não houveram desordens, mas aconteceu, como era muito 
natural e comesinho, que esse ministerio demittiu-se e veio 
outro inteiramente composto de um partido. Quando com 
facilidade se organiza um ministerio, denota-se o espirito 
de partido de que elle é dominado; porque eu não 
supponho tão facil organizar-se um ministerio, a menos 
que um partido não tenha tomado suas medidas e não vá 
immediatamente apresentar seus candidatos. 

Esse ministerio fez a lei de 3 de dezembro. (Sinto 
que não esteja aqui o Sr. barão de Muritiba.) Eu supponho 
que uma das cousas que elle fez menção, foi a opposição 
que se fez á essa lei. Não, senhores, quando a maioria 
quer uma cousa, para que havemos de atropellar? Quer, 
faça-se; os seus actos serão executados, a experiencia 
mostrará quem tem razão, 
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porque quem tem razão não é a maioria nem a minoria; a 
razão deve estar em uma parte; os vencedores podem 
vencer, mas não pela razão, e a culpa vá a quem votou 
assim; e aquelles que mostraram suas opiniões, algum dia 
serão conhecidos como verdadeiros amigos do seu paiz. 

Como dizia, o ministerio da maioridade não mudou 
nada; as camaras foram conservadas, e tudo o mais; não 
houve alteração, e eu supponho que até mesmo os 
presidentes das provincias oppunham se a esse ministerio.

A lei de 3 de dezembro teve representações contra 
si, porque uma das causas que com effeito saltava aos 
olhos, era que a lei não queria os jurados. Esta instituição, 
que é a primeira garantia da independencia do poder 
judiciario, que é a primeira garantia da segurança 
individual, tinha desapparecido. Houve representações. 
Approvei eu a maneira por que forma feitas essas 
representações? Não; foi um erro. Seria melhor que ellas 
fossem feitas em termos mais commedidos e mais 
respeitosamente. 

As representações não foram attendidas. Mas ao 
mesmo tempo esse partido conservador fez um decreto de 
dissolução das camaras; fez uma dissolução prévia, Sr. 
presidente, antes dos membros da representação nacional 
manifestarem suas opiniões, e essa dissolução foi 
precedida de uma exposição de motivos que attribuia aos 
ministros seus antecessores o que Mafoma não disse do 
toucinho. Figuraram-se como os homens mais puros nas 
eleições; quando, senhores, é necessario confessal-o: que 
é da pureza nas nossas eleições? quem é que as fez 
puras? 

Senhores, eu não me achava em relação, salvo as 
de amizade, com aquellas opiniões que resistiram; mas 
julguei necessario protestar quanto a parte que tocava a 
mim e a meu irmão nesse motivo de dissolução. 

Apresentou-se uma commoção popular, commoção 
prejudicial ao meu paiz, mas que, ainda hoje digo como 
outr’ora, era o resultado de actos máos que o provocaram, 
e que não podia deixar de acarretal-o. Quem então via as 
cousas do nosso paiz, estremecia; e eu disse que, si o 
ministerio fôsse mais prudente, não fôsse tão provocador, 
podiam as cousas acalmarem-se e executar-se a lei. 
Senhores, esta tem sido sempre a minha vida publica; este 
tem sido sempre o meu comportamento. 

Eu já disse como é que se acabou com a revolução 

pedra; não ha secretaria que se não reforme, não ha 
repartição publica em que elles não vão encaixar os seus 
afilhados e suas creaturas. 

O SR. PRESIDENTE: – Mas estas considerações 
vão já muito longe do objecto que está em discussão. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que 
está em discussão é a reforma da lei de 3 de dezembro, e 
tudo isto tem muita relação; mas, si o Sr. presidente 
entende que com isto eu prejudico o principio de 
conciliação, mudarei de rumo. 

O SR. SOUZA RAMOS: – Está na ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Na ordem não está; mas 

todos os oradores têm sahido fóra della. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu não 

tenciono preterir o principio de conciliação, e si digo que os 
nobres senadores são os senhores da terra é por 
necessidade das cousas, não é por sua intenção, porque 
sua intenção foi sempre servir ao paiz. Por isso digo 
tambem que, ha posição em que se acham, cumpre que 
mostrem que essa intenção é real; tractem de remediar os 
males que fizeram, tractem de auxiliar o nobre ministro da 
justiça que tantos desejos tem de remediar esses males. 

Elle já confessou que fez concessões; confissão 
que tambem foi feita pelo nobre senador, ex-ministro da 
justiça, quando outro dia nos disse que o seu projecto era 
quasi todo filho de concessões: pois bem, peço aos seus 
antigos correligionarios, si é que o eram, se dignem 
mostrar que não têm intenção de ser senhores da terra, 
mas se servir ao paiz. 

Entendo, pois, Sr. presidente, que a emenda deve 
ser approvada. Elevar ella o numero dos jurados a 100, 
acho que não é motivo para ser rejeitada. Agora, quanto 
ao augmento do censo, declaro desde já que não estou 
disposto a adoptal-o; mas isto é questão para outro logar. 

Eu queria mesmo que se acabasse com os juizes 
municipaes, augmentando-se o numero dos juizes de 
direito; eu queria tambem que se estabelecessem as 
incompatibilidades absolutas para os juizes; eu queria 
tambem que se lhes augmentassem os ordenados... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...e 

presumo que estas medidas podiam se tomadas na 
presente sessão. 

Quanto á uma reforma radical da administração da 



do Rio Grande do Sul, foi pelo principio de que ha pouco 
fallei. Porventura essa pacificação tem sido tão improficua 
ao nosso paiz? A pacificação mesmo das Alagoas, como é 
que foi feita? 

Eu digo aos proprios antagonissas chamados 
conservadores: O que é que fizeram em Pernambuco 
acerca da lei do censo? Conservaram a lei? Não era uma 
lei muito justa, muito conveniente, muito necessaria? E eu 
peço perdão e licença ao nobre ministro da justiça para 
lembrar-lhe a execução da lei do censo, que não tem 
esses perigos que outr’ra teve. Porém o que se fez? O 
povo apresentou se dividido em bandos, etc., o governo 
mandou suspender a execução da lei: d’ahi vem um 
grande mal? Não, senhores, eu não quero ser 
passaculpas, mas tambem não quero provocar desordens 
no meu paiz, quando se póde accommodal-as 
completamente, e accommodal-as para sempre. 

Sr. presidente, estes senhores conservadores, 
quando entram para o poder, não deixam pedra sobre 

justiça, estou de accôrdo com o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro que me precedeu, é negocio muito difficil; exige 
muito estudo, muito tempo. Mas chamo a atenção dos 
nobres senadores para a novissima reforma judiciaria de 
Portugal, que lhes deve ser conhecida, e que nos póde 
servir de grande auxilio. 

Tinha muita cousa a dizer, mas vou terminar, Sr. 
presidente. Creio que não tenho estado fóra da questão 
nem um apice. V. Ex. ha de permittir-me mais uma 
observação. 

Não desejo mexer no tumulo de ninguem; mas, 
senhores, quando no meu paiz vejo que se proclama como 
os primeiros homens de Estado aquelles que entraram na 
carreira politica proximos á mendicidade e acabaram 
accumulados de riqueza, não posso deixar de exclamar: 
«Que lição, que exemplo para a nossa mocidade!» Sim, 
para estes toda a consideração, ao passo que daquelles 
que começaram a servir, tendo alguns meios e acabaram 
proximos á 
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indigencia, vós já vos esquecestes talvez, e nem uma 
esmola tendes dado ás suas familias... Desgraçado do 
meu paiz!. Tenho dito, Sr. presidente. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Vasconcellos. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ tão tarde, Sr. 
presidente... cedo a palavra. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão, por não haver mais quem 
tivesse a palavra; e dá para ordem do dia da seguinte 
sessão. 

 
PRIMEIRA PARTE. 

 
Além da continuação da discussão adiada sobre o 

augmento das congruas dos monsenhores e conegos da 
Capella Imperial, 1ª discussão do projecto da commissão 
de fazenda approvando a pensão annual de 600$000 rs. 
concedida a D. Maria Segundes Fernandes, em plena 
remuneração dos serviços de seu pai o conselheiro José 
Pedro Fernandes. 

1ª e 2ª discussão das proposições da camara dos 
deputados: 

1ª Concedendo 4 loterias em beneficio das obras da 
egreja de Nossa Senhora da Conceição da cidade de 
Aracajú, na provincia de Sergipe: 2ª approvando a pensão 
annual de 400$ concedida á viuva e filhos menores do 
bacharel Manuel Joaquim Rodrigues Veo: e 3ª 
auctorisando o governo para mandar matricular no 3º anno 
da faculdade de medicina desta cidade o estudante Luiz 
Francisco Murinelli, e no 3º anno da faculdade de direito do 
Recife Felippe Motta de Azevedo Corrêa, com o respectivo 
parecer da commissão de instrucção publica. 

3ª discussão da proposição da mesma camara, 
approvando a aposentação concedida ao juiz de direito 
Antonio de Araujo Ferreira Jacobina, e auctorisando o 
governo para melhoral-a. 

Continuação da 1.ª discussão da proposição da dita 
camara, auctorisando o governo para auxiliar, durante dez 
annos, a Imperial Companhia de Navegação a vapor e 
Estrada de Ferro de Petropolis com a quantia necessaria 
para dividir por seus accionistas 7% annualmente, com o 
respectivo parecer da commissão de emprezas 
privilegiadas. 

– Pensão á familia do bacharel Manuel Joaquim 
Rodrigues. – Segunda parte da ordem do dia. – Reforma 
judiciaria. Discurso dos Srs. Pereira Vasconcellos e 
visconde de Uruguay. 

 
A’s 10 horas e tres quartos da manhan o Sr. 

presidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs. 
senadores. 

Lida a acta da anterior, é approvada. 
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE. 
 
Tres officios do 1º secretario da camara dos 

deputados, acompanhando as tres seguintes 
 

PROPOSIÇÕES. 
 
1ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Ficam approvadas as condições com que 

pela presidencia da provincia de Pernambuco foi entregue 
a egreja do Collegio do Recife aos pios cuidados da 
irmandade do Divino Espirito Santo daquella cidade.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 23 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, Presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

2ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica o governo auctorisado a garantir a 

companhia organisada na provincia do Ceará para a 
factura de uma estrada de rodagem entre a cidade do 
Aracaty e a do Crato o emprestimo de 200.000$, 
comtanto que não exceda a dita garantia a 7 por cento, 
comprehendidos os juros e amortização; ou a emprestar-
lhe a mesma somma, mediante as condições que julgar 
convenientes.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario. – Paço da camara dos deputados em 26 de 
julho de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 

3ª A assembléa geral resolve: 



Continuação da 1ª discussão da proposição da 
referida camara, concedendo certas esempções á estrada 
de ferro provincial entre as cidades do Recife e Olinda, e 
estendendo-as as outras emprezas projectadas, com o 
parecer da commissão de emprezas privilegiadas a 
similhante respeito. 

 
SEGUNDA PARTE. 

 
Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão á 1 hora e 3/4 da tarde. 
 

SESSÃO DE 27 DE JULHO. 
 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI 
DE LACERDA. 

 
Summario: – Expediente. – Pedido de informações. 

Discurso e requerimento do Sr. Candido Borges. – Primeira 
parte da ordem do dia. – Empregados da Capella Imperial. 
Discursos dos Srs. Ferreira Penna e Silveira da Motta. 
Votação. – Pensão a D. Maria Fernandes. Votação. – 
Loterias. Votação. 

«Art. 1º O governo fica auctorisado a proporcionar 
á companhia de commercio e navegação do Mucury, os 
meios de obter por emprestimo contrahido dentro ou fóra 
do Imperio um capital addicional, nunca maior de 
1,200.000$, e a garantir os respectivos juros e 
amortização, comtanto que estes não excedam a 7% 
annualmente, e guardadas as disposições dos §§ 1º e 3º 
do art. 1º do decreto n. 912 de 26 de agosto de 1857.» 

«Art. 2º O governo fica tambem auctorisado a fazer 
quaesquer outras concessões, que forem indispensaveis 
para o fim de serem modificados os privilegios concedidos 
por disposições geraes ou provinciaes, e especialmente a 
esempção por oitenta annos de quaesquer impostos 
sobre as mercadorias que forem exportadas ou 
importadas pelas estradas, ou em barcos da companhia, 
sujeitando porém as concessões, que fizer em virtude 
deste artigo, á approvação da assembléa geral 
legislativa.» 

«Art. 3º Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. Paço da camara dos deputados em 26 de julho 
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – 
Francisco Xavier Paes Barreto – 1º secretario. – Antonio 
Pereira Pinto, 2º secretario.» 
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Vão a imprimir, não estando já impressas. 
Compareceram durante a sessão mais seis Srs. 

senadores. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES. 
 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, recebi 
hontem as informações enviadas ao senado pelo Sr. 
ministro do Imperio, em virtude de um requerimento que 
tive a honra de apresentar. E’ ácerca destas informações 
que eu pretendo fazer breves reflexões para fundamentar 
um outro requerimento, que sou forçado a fazer. 

Sr. presidente, procedi nesta questão, como devia 
proceder, isto é, com o desejo o mais evidente de arredar 
de sobre a administração publica accusações que acho 
indispensavel que desappareção completa e 
absolutamente. 

Senhores, do mesmo modo que os homens não 
devem ser julgados sinão por suas acções, os governos o 
não devem ser sinão por seus actos: proceder de outro 
modo seria sem duvida alguma attentar contra todos os 
principios da verdade e da justiça, seria portanto attentar 
contra os verdadeiros interesses do paiz, que se não póde 
reger pela mentira e pelo arbitrio. 

Mas quaes são esses actos do governo? qual é a 
causa que os produz? quaes são as necessidades que 
devem satisfazer? quaes as consequencias que devam 
produzir? quaes são finalmente os principios que os 
legitimou? E poder-se-ha, Sr. presidente, julgar de 
qualquer destas ciscumstancias, sem que se tenha 
procurado obter todas as informações que são 
indispensaveis para seu completo esclarecimento? 
Certamente não. Mas, qual é o meio de obter estas 
informações? E’ pedil-as, é fazer requerimentos para que 
ellas sejam presentes ao poder legislativo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não ha 
outro meio. 

O SR. CANDIDO BORGES: – E não deverá o 
governo ver neste procedimento a prova mais evidente da 
boa fé e da lealdade com que se procura julgar a verdade? 
E então como se nos accusa por esse facto, como se nos 
diz: «Fareis requerimentos para protellar as discussões, 
para embaraçar a marcha dos trabalhos?» Não, senhores: 
aquelles que fazem requerimentos, e sobretudo da ordem 

á moralidade do paiz, e a seu proprio decoro, consentindo 
que a sua imprensa, isto é, que a imprensa assalariada 
pelos cofres publicos, repita e commente esses doestos e 
insultos, que ferem não inconvenientemente a dignidade 
do poder legislativo e do proprio governo. 

Note V. Ex., Sr. presidente, que não censuro, nem 
nunca censurarei o governo por auxiliar a imprensa, por 
ajudal-a com auxilios fornecidos pelo cofre publico, 
comtanto que essa imprensa tome a nobre tarefa de dirigir 
a opinião, segundo os dictames da lei, segundo as regras 
da moral, segundo, emfim, os interesses reaes do paiz; 
mas não a imprensa que desvirtua a opinião, que inverte o 
sentido da lei para sanctificar a mão que a alimenta, e que 
na falta de recursos não tem o menor escrupulo de 
empregar a calumnia como meio de impôr silencio áquelles 
que estão em desaccôrdo com suas opiniões. O governo 
que auxilia ou consente um tal estado de cousas, 
certamente demonstra que não tem a necessaria força 
para continuar á testa da administração publica. 

Vejamos, senhores, si em relação á materia de que 
se tracta teria eu razão para proceder como procedi. 
Apresentarei o facto, e estou convencido que o senado em 
sua alta justiça e imparcialidade concordará que cumpri o 
meu dever, isto é, concordará que eu não podia deixar de 
proceder como procedi, sabendo que uma accusação séria 
e grave pesava sobre a repartição do imperio, affirmando-
se e dando-se como certo que por aquella repartição se 
havia mandado sem motivo justificado entregar a quantia 
de 27:000$ a um individuo! 

Ora, poderei eu crer, Sr. presidente, poderá crer o 
senado que um homem do caracter do Sr. marquez de 
Olinda procedesse de similhante modo, isto é, ordenasse a 
entrega da referida quantia sem causas muito justificadas? 
Certamente não. E então o que cumpria fazer? Cumpria 
sem duvida que a discussão se estabelecesse sobre este 
facto, que elle fôsse esclarecido, e que o Sr. ministro do 
imperio provasse que hoje, como em todas as épocas de 
sua vida, se não havia afastado daquelle procedimento 
honesto e justiceiro que deu sempre especial physionomia 
ao caracter pessoal de S. Ex. 

O meu requerimento foi pois apresentado, e 
concebido nestes termos (lê): "Requeiro que com urgencia 
se solicitem as seguintes informações da repartição do 
imperio: – Copias: 1º da ordem que mandou entregar no 



destes que eu fiz, não procuram sinão zelar, como lhes 
cumpre, a dignidade do governo e os interesses do paiz. 

O governo portanto não deve ter repugnancia, não 
se deve incommodar, como se incommoda, com o exame 
de seus actos; porque para isso só teria alguma desculpa 
nos casos em que esses actos não podessem apparecer 
em plena luz sem derrubar a lei solapada em seus 
alicerces, sem ferir a moralidade publica offendida em seus 
brios e pundonores. Todo o governo justo portanto deve 
desejar, deve provocar mesmo a discussão de seus actos, 
porque nessa discussão, no juizo que sobre ella se 
estabelecer estará o triumpho da sua administração. 

Entretanto V. Ex. tem visto, todos observaram o 
incommodo com que o governo acolheu o meu 
requerimento! V. Ex. sabe, todos sabem, porque é facto 
publico, que o governo não se limitou a lançar no 
parlamento invectivas e doestos pessoaes contra aquelles 
que assim procediam, foi mais longe; porque a influencia 
ministerial tem acompanhado esses doestos e esses 

insultos do modo e mais inconveniente 

cidadão Felisberto Gonçalves da Silva a quantia de 
27:000$; 2º dos titulos em que se fundou a requisição da 
referida quantia, e a ordem para ser ella entregue; 3º das 
informações dadas pelas auctoridades que a esse respeito 
foram consultadas.» 

Agora rogo ao senado que reflicta no modo por que 
se procedeu a este respeito. 

Depois da apresentação deste requerimento, o Sr. 
ministro da fazenda tomou a palavra e exprimiu-se nos 
seguintes termos (lendo): «Não fallei com o Sr. ministro do 
imperio a este respeito, mas supponho que se tracta aqui 
do pagamento de uma divida contrahida por occasião de 
se mandar fornecer carne do Rio de Janeiro por preço 
mais barato. Creio que o nobre senador ha de fazer 
elogios ao governo por ter cumprido a palavra de seu 
antecessor, e ter mantido assim a persuasão de que, 
quando o governo quizer lançar mão de meios desta 
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natureza em beneficio da população, ha de encontrar 
quem venha coadjuval-o.» 

Ora, note o senado que o Sr. ministro da fazenda 
entendia que eu estava na obrigação de elogiar o Sr. 
ministro do imperio, porque S. Ex. tinha cumprido a 
promessa do seu antecessor: logo o facto ficou fóra de 
qualquer contestação, o facto deu-se, o Sr. ministro da 
fazenda o não negou; mas o que é notavel é que logo 
depois o Sr. ministro da justiça, que muito se havia 
incommodado com o meu discurso, tomou a palavra e 
disse (lendo): «E' certo que esse cidadão fez um 
requerimento pedindo esse pagamento, mas, sem poder 
aventurar qual seja a decisão do meu nobre collega, o Sr. 
presidente do concelho, o que posso asseverar por parte 
de S. Ex. é que tal pagamento não se realizou.» 

De modo que, segundo as palavras do Sr. ministro 
da justiça, eu já não estava obrigado a elogiar o Sr. 
ministro do imperio, pois que S. Ex. não tinha cumprido a 
palavra do seu antecessor!... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Que grande 
contradicção encontra nisso? 

O SR. CANDIDO BORGES: – Rogo a V. Ex., Sr. 
ministro, que tenha a bondade de não interromper-me, 
porque sou muito acanhado e posso perder o fio do meu 
raciocinio. 

Note-se que o nobre ministro da justiça, que havia 
fallado com o nobre presidente do concelho, não podia 
affirmar o facto, não sabia qual era a opinião delle, ao 
mesmo tempo que o Sr. ministro da fazenda affirmava que 
eu estava obrigado a elogiar o Sr. presidente do concelho, 
porque tinha cumprido a palavra do seu antecessor. Trago 
esta discordancia para demonstrar simplesmente que pelo 
menos havia duvida acerca do facto, isto é, que os Srs. 
ministros não se entendiam um com o outro. 

Mas, senhores, a questão tornou-se mais confusa e 
de mais difficil explicação, quando no mesmo dia, e logo 
depois de fallar o Sr. ministro da justiça, entrou na sala o 
Sr. presidente do concelho e disse: «O facto é real; não 
mandei ainda pagar, mas vou mandar.» Porconsequencia 
vê V. Ex. que o Sr. ministro da justiça, apezar de ter fallado 
com o nobre ministro do imperio e de responder em virtude 
de autorisação delle, ignorava que S. Ex. ia mandar pagar! 
Senhores, o que é evidente em tudo isto é que os tres 
senhores ministros não se entendiam, como seria para 

satisfeito, ou si a elle ajunta quaesquer reflexões; mas, 
fôsse como fôsse, esta resposta dada pela secretaria do 
imperio não podia deixar de sorprender-me. Não estou 
muito habituado a vêr a assignatura do Sr. marquez de 
Olinda, porém examinei esta mais de uma vez, e parece-
me ser exactamente a de S. Ex. 

E entrei nesta duvida, Sr. presidente, porque não 
acho nenhuma relação entre esta resposta e a requisição 
que o Sr. 1º secretario certamente havia de fazer. A 
resposta começa por estas palavras (lê): «Respondendo 
ao officio de V. Ex. de 9 do corrente mez, em que me 
communica os esclarecimentos requisitados pela camara 
dos Srs. senadores...» 

Não sei que esclarecimento o Sr. 1º secretario 
enviou ao Sr. ministro do imperio em relação ao meu 
requerimento; eu não me recordo de haver pedido 
similhante communicação. (Continúa a lêr): 

«...pela camara dos Srs. senadores a pedido de um 
de seus membros, sobre o pagamento feito a Felisberto 
Gonçalves da Silva da quantia de 27:000$, tenho de 
communicar a V. Ex., para que seja presente á mesma 
camara, que nenhuma ordem existe para similhante 
pagamento.» 

«Ficando assim respondido o primeiro quesito do 
officio de V. Ex., ficam os outros sem objecto.» 

Nesta parte da resposta, Sr. presidente, não vejo 
sinão um modo de illudir a questão, porque os outros 
quesitos de meu requerimento ficariam sem objecto si a 
requisição fôsse simplesmente relativa ao pagamento; mas 
a questão refere-se especialmente ao direito que assiste 
ao peticionario, e por isso á remessa dos documentos em 
que se fundou elle, e dos quaes fiz menção em meu 
requerimento. 

Entretanto, apezar do Sr. ministro do Imperio dizer 
que os outros ficavam sem objecto, continúa do seguinte 
modo (lê) «Entretanto cumpre-me declarar que o individuo 
de que se tracta apresentou uma reclamação daquella 
importancia, fundada em prejuizos que soffreu em 
consequencia de uma commissão de que fôra encarregado 
em beneficio publico em occasião da elevação dos preços 
das carnes verdes. Procurei examinar (note bem o senado) 
si nas repartições publicas havia algum documento que 
attestasse aquella commissão, e nem um se achou que 
possa ser apresentado nos tribunaes quer judiciarios quer 



desejar!... 
Ora, Sr. presidente, o que se seguiu a este estado 

de cousas? Seguiu-se que algumas das proposições que 
pronunciei, quando offereci o meu requerimento, serviram 
de base a invectivas de toda a natureza, e ainda me 
recinto de algumas palavras proferidas pelo nobre senador 
pela provincia de Pernambuco, posto que S. Ex. um dia 
depois tivesse a bondade de dizer em um discurso, que 
tenho presente, que eu podia fallar e votar, bondade que 
certamente, não posso deixar de agradecer ao nobre 
visconde... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sem 
duvida, é de agradecer. 

O SR. CANDIDO BORGES: – O senado fez a 
requisição das informações, em virtude de uma votação. 
Não sei qual é o estylo ou modo por que o Sr. 1º secretario 
costuma fazer estas requisições; não sei si S. Ex. manda 
simplesmente o requerimento para ser 

administrativos. Mas estou convencido de sua verdade, e 
da promessa de que o mesmo individuo não soffreria 
prejuizos com a referida commissão, e estou resolvido a 
reconhecer a legitimidade da sua reclamação.» 

Sr. presidente, ha neste aviso uma affirmativa 
importante. O Sr. ministro do imperio diz que está resolvido 
a mandar fazer este pagamento, posto que não exista 
nenhuma prova que possa ser apresentada em tribunal 
judiciario ou administrativo! Mas, senhores, donde vem 
então a convicção de S. Ex.? Tracta-se de uma graça ou 
de um direito? Si é graça, o Sr. ministro não a póde fazer á 
custa do cofre publico. Si se tracta de um direito, elle não 
está provado; não ha nenhum documento; como não 
admiravelmente diz o proprio Sr. ministro do imperio. 

Porém disse-se: «E' a palavra do Sr. presidente do 
concelho que precedeu o actual. Eu creio, e é certo que 
ninguem se quer referir ao presidente do concelho que 
antecedeu immediatamente ao actual; ha de certamente 
ser a palavra do presidente do concelho do ministerio de 6 
de Setembro. Bem; haveria 
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essa palavra, quero conceder que ella existisse, mas 
depois do fallecimento do Sr. marquez de Paraná, até a 
ascensão do actual ministerio, esse individuo consta que 
reclamou constantemente o pagamento daquella quantia 
ao ministerio que continuou o do Sr. Paraná, e que isso lhe 
fôra constantemente recusado. E porventura o actual Sr. 
ministro do imperio seria mais zeloso da honra do Sr. 
marquez de Paraná do que os seus collegas? Parece que 
não; quando muito seria tanto. 

Mas, si á questão consiste unicamente na palavra 
dada pelo Sr. marquez de Paraná, palavra a que elle 
assentou que não estava obrigado a cumprir, porque si o 
direito se funda nessa palavra, como ousaram 
desconhecer esse direito os ministros que serviram com o 
Sr. Paraná, e que melhor do que o actual Sr. ministro 
tinham conhecimento de tudo? 

E, senhores, si a questão é simplesmente a palavra 
de um ministro, que já não existe, que não póde fallar, 
sobre que é que o Sr. ministro do império mandou informar 
a certas auctoridades? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Peço a palavra. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Si este peticionario 

não havia obtido o pagamento reclamado dos 
continuadores immediatos do Sr. marques de Paraná, e, si 
elle tinha razão, porque não recorreu na fórma da lei, como 
tinha direito de o fazer, da decisão do poder administrativo 
para o contencioso do concelho de estado? Não recorreu, 
senhores, porque o regulamento de 5 de fevereiro de 1842 
não se contenta com a prova que consiste simplesmente 
em palavra, exige documentos que, instruindo a petição, 
justifiquem ou attestem o direito. E, si o peticionario de 
quem se tracta não recorreu da decisão do poder 
administrativo para o concelho de estado dentro dos dez 
dias, na forma da lei, não tinha perdido o direito? 

Sr. presidente, este facto é serio; fallo a V. Ex. com 
o coração na mão: estou profundamente convencido que o 
Sr. marquez de Olinda não ha de negar no fim de sua vida 
os honrosos precedentes que a caracterisaram sempre; a 
razão de S. Ex. foi cruelmente violentada, S. Ex. está 
illudido; e tão illudido, senhores que se acredita com o 
direito de mandar pagar 27:000$, sem motivo algum que o 
possa justificar de qualquer maneira! 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando os 
antecessores negam que houvesse essa promessa! 

disse eloquentemente S. Ex., porque fizestes um discurso 
sem narração e só de exordio.» 

Portanto já vê V. Ex. que, si eu hoje me limitasse, 
como da outra vez, a duas ou três palavras, o Sr. ministro 
continuava a dizer que eu peccava contra as regras da 
rhetorica, e eu não quero, em vista de um rhetorico, 
incorrer em faltas similhantes. 

Sr. presidente, eu pedia no meu requerimento cópia 
das informações dadas pela auctoridades que foram 
consultadas acerca desta matéria; V. Ex. viu que este 
pedido foi illudido; as informações não vieram, e eu não 
posso deixar de instar por ellas. Portanto vou mandar á 
mesa um novo requerimento pedindo que o senado se 
digne solicitar do governo as informações requisitadas já 
no meu requerimento anterior. 

Vai á mesa o seguinte requerimento, é apoiado, e 
entra em discussão que fica adiada por pedir a palavra o 
Sr. ministro da justiça. 

«Requeiro que se solicite da repartição de imperio 
as informações dadas pelas auctoridades que foram 
ouvidas acerca do pagamento de 27:000$ ao cidadão 
Felisberto Gonçalves da Silva, e bem assim do 
arbitramento feito perante o juizo da 2ª vara commercial e 
todos os mais papeis que poderem esclarecer a matéria. 

«Paço do senado, em 27 de julho de 1858. – 
Candido Borges.» 
 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

EMPREGADOS DA CAPELLA IMPERIAL. 
 

Continúa a discussão adiada do requerimento do 
Sr. Ferreira Penna relativo á proposiçào que augmenta os 
vencimentos dos monsenhores e conegos da capella 
imperial. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, 
quando mandei á mesa o requerimento que se discute, 
julguei desnecessario, para justifical-o, accrescentar 
qualquer observação ás que havia apresentado o nobre 
ministro da justiça; porém a impugnação que fez ao 
mesmo requerimento um honrado senador pela provincia 
da Bahia, me impõe o dever de dizer algumas palavras 
para mostrar ao senado que, bem longe de querer protellar 
a discussão desta materia, o que desejo somente é 



O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Negam isso? 
O SR. PRESIDENTE: – Devo lembrar ao Sr. 

senador que não está em discussão o aviso do Sr. ministro 
do imperio. Dei a palavra ao honrado membro para 
fundamentar um requerimento. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, eu 
precisava examinar o aviso, como V. Ex. tem visto, para 
dahi concluir que o governo não satisfez meu pedido de 
informações, e que eu tenho necessidade, por amor da 
verdade, de novas informações. Além disso, já da outra 
vez que fallei o senado viu que não me estendi na 
discussão e me guardei para a occasião competente, 
porque não queria impedir a discussão da reforma 
judiciaria; porem isto, que muito de proposito fiz e declarei 
perante o senado, serviu de arma contra mim, porque o Sr. 
ministro da justiça aproveitou-se disse e deu-me logo um 
quináo:«Peccastes contra as regras da rhetorica, 

contribuir para que o projecto não passe com alguns 
defeitos que se lhe têm notado; para que seja 
convenientemente corrigidos, afim de que não aconteça o 
mesmo que já aconteceu em 1854, quando concedeu-se 
um augmento de vencimento aos empregados de diversas 
cathedraes. Então tractou-se sómente dos conegos, mas 
logo depois fez-se necessario outro acto legislativo, 
explicando que estavam tambem comprehendidas as 
dignidades. 

Demais, Sr. presidente, o adiamento de uma 
materia desta ordem, nos termos em que eu o proponho, é 
cousa tão natural e tão razoavel, que me parece que nao 
se lhe póde offerecer a minima objecção, mórmente 
quando me recordo de que até certa época era estylo do 
senado submetter ao exame de uma commissão sua os 
projectos vindos da camara dos Srs. deputados; estylo que 
ainda hoje entendo que deveria ser adoptado por expressa 
disposição do nosso regimento, assim como pelo daquella 
outra camara a respeito dos projectos do senado, porque 
póde concorrer muito efficazmente para a madureza e 
acerto das nossas deliberações, principalmente quando se 
tracta de projectos como este, que vem 
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acompanhado de numerosos documentos que exigem um 
exame mais minucioso, e que têm por objecto regular os 
vencimentos do pessoal de sete cathedraes, cada uma das 
quaes comprehende 16 ou 18 classes de empregados de 
categorias distinctas, e com deveres e attribuições mui 
diversas. 

E tanto mais razão tinha eu para assim pensar, 
quanto é certo que um nobre senador, que hontem 
pareceu estranhar o adiamento proposto, figurando-se-lhe 
que a minha intenção era matar o projecto... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu não 
disse tal. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não me refiro ao 
nobre senador, que fez justiça ás minhas intenções; mas 
que outro honrado membro disse em um aparte que o 
adiamento era um modo de matar o projecto. Ora, esse 
nobre senador foi o primeiro que pediu ao governo 
informações sobre o mesmo projecto, e assim demorou-se 
a discussão por alguns dias... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra. 
O SR. FERREIRA PENNA: – Creio pois que o 

nobre senador não podia, sem commetter uma injustiça, 
attribuir-me similhante intento. Parecia-me, como já disse, 
que as observações feitas pelo nobre ministro da justiça 
justificavam sufficientemente o adiamento; mas, para que 
fique isto ainda mais manifesto, apontarei alguns dos 
inconvenientes e duvidas que podem suscitar-se no caso 
de ser adoptado o projecto tal qual se acha concebido. 

A primeira questão consiste em saber si convém 
conceder todo o augmento de vencimentos aos 
empregados das cathedraes a titulo de congrua, ou uma 
parte delles como gratificação. Sobre isto informaram 
diversos prelados ponderando as inconveniencias das 
gratificações, cujo desconto reduz os empregados a 
circumstancias mui criticas, sempre que se acham 
impedidos, ainda que por motivos justificados. Estas 
informações ultimamente apresentadas ao senado pelo 
nobre ministro acham-se sobre a mesa, e ainda não houve 
tempo para serem examinadas pelos membros da casa, 
que pretendem tomar parte no debate. 

Outra duvida que se offerece é a respeito das 
classes dos beneficiados que existem sómente nas 
cathedraes do Maranhão e do Pará. O projecto não faz 
delles especial menção, e por isso ficarão comprehendidos 

de capella accumula e emprego de organista: a qual dos 
empregados da capella imperial deverá ser equiparado em 
vencimentos? ao mestre de capella compositor, ao 
organista, ou a ambos? Como estas podem occorrer 
outras duvidas, e para resolvel-as ou previnil-as parece-me 
indispensavel o exame de uma commissão; assim tornar-
se-ha certamente mais facil o nosso trabalho e a adopção 
do projecto. 

A razão mais poderosa que se allegou contra o 
adiamento é que, sendo este negocio remettido á 
commissão, póde demorar-se tanto o seu parecer, que o 
projecto não passe do corrente anno. Fazendo eu parte da 
commissão, posso asseverar ao senado por mim e por 
meus honrados collegas que haverá de nossa parte toda a 
diligencia para apresentarmos o parecer dentro de tres ou 
quatro dias. 

Além disso, o projecto terá necessariamente de 
voltar á camara dos Srs. deputados, sinão por causa das 
emendas que agora indico, ao menos por outra que tenha 
por fim corrigir um equivoco que houve na redacção, como 
já tive occasião de observar ao senado. 

Por estas razões continúo a sustentar a 
conveniencia de approvar-se o meu requerimento; mas, si 
algum nobre senador se encarregar de offerecer as 
emendas na discussão, ou de mostrar que ellas não são 
necessarias, não duvidarei retiral-o. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando hontem o 
nobre senador pela provincia da Bahia fallava contra o 
adiamento requerido pelo nobre senador que acaba de 
occupar a attenção do senado, eu disse em um aparte que 
o adiamento podia importar a morte do projecto. Dando, 
porém, este aparte, não tive em vista attribuir ao nobre 
senador a intenção de matar o projecto; si o matasse, 
matava sem intenção e portanto não ficava com muita 
responsabilidade. Não é mesmo habito meu attribuir aos 
meus collegas más intenções. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Fico satisfeito. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Usei de uma 

phrase parlamentar admitido para significar o sentido que 
acabo de explicar: esse era o effeito do adiamento, mas 
essa não era a intenção do adiador. 

O SR. D. MANOEL: – Só pede tres dias. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu só peço dois ou 

tres minutos para dizer o que tenho a dizer, e V. Ex. quer 



na regra geral dos outros empregados a quem se concede 
apenas o augmento de 100$, entretanto que aos capellães 
cantores que são de gerarchia inferior, concede-se 200$. 
Parece pois haver nisto, sinão uma injustiça, ao menos 
uma desigualdade que convém fazer desapparecer. 

Já se notou na casa que na cathedral de S. Paulo 
existem tres cadeiras de theologia e de latim, tendo os 
respectivos professores 300$ e 600$ de ordenado. Convirá 
porventura conservar estas cadeiras naquella cathedral, 
como uma excepção á regra geral, havendo outras das 
mesmas materias, que devem ser mantidas pelo governo 
no seminário episcopal daquella cidade? Creio que é uma 
questão digna de exame. 

Determina o projecto que de 625$ seja elevado a 
1:000$ o vencimento dos mestres de capella e 
compositores da capella imperial e cathedral do Rio de 
Janeiro, e outro artigo faz extensiva esta disposição a 
todas as cathedraes do Imperio. Na cathedral da Bahia o 
mestre de capella não é compositor; deverá ter egual 
augmento? Em alguma outra cathedral o mestre 

obrigar me a estragar algum tempo mais. 
Entretanto, Sr. presidente, si me pronunciei nesse 

aparte contra o adiamento, foi porque o que achei 
essencial, quando se tractou deste projecto em 1ª 
discussão, foi ouvirmos a opinião do governo a respeito 
deste augmento de despesa; porque, sempre que se tracta 
de augmentar as despesas publicas, quero que o governo 
tome a responsabilidade do augmento; mesmo pela razão 
de que é elle quem sabe o estado dos cofres publicos, e 
quaes os serviços publicos que devem ser preferidos. 

Estando, porém, satisfeita esta primeira condição 
pelo Sr. ministro da justiça, que em seu discurso de 
hontem nos informou que o augmento de despesa anda 
em 70:000$, acho-me habilitado para entrar na discussão 
do projecto. 

Si S. Ex., quando nos deus esses esclarecimentos, 
nos tivesse dito: «O augmento de despesa que o projecto 
acarreta é muito grande, entendo que se deve cercear este 
augmento» eu não teria duvida alguma em pedir que o 
negocio fôsse á uma commissão, 
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afim de que o reconsiderasse e harmonisasse as  
reducções que se devessem fazer no projecto; mas S. Ex., 
tendo dito que havia um augmento de 70:000$, 
reconheceu entretanto que esses empregados estão mal 
pagos, e portanto reconheceu o direito que elles têm de 
um augmento de ordenado. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Tambem fallou na 
conveniencia de se reduzir o augmento. Isto não está no 
extracto, mas é certo que disse. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – S. Ex. declarou 
qual era a importancia do augmento... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E disse que me 
parecia excessivo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que falta no 
extracto do discurso de V. Ex.; e por isso foi que eu, não 
tendo tambem ouvido S. Ex. pronunciar-se nesse sentido, 
pedi a palavra para fallar contra o adiamento, porque essa 
era a idéa fundamental. 

Acceitando a declaração que S. Ex. acaba de fazer, 
reconhecendo S. Ex. a necessidade de reducções neste 
augmento de despesa, eu não teria duvida de dar meu 
voto para que se fizesse um trabalho mais meditado, 
reduzindo-se proporcionalmente as verbas de despesa do 
projecto; mas confesso que, quando em um aparte me 
pronunciei contra o adiamento e ainda hoje pedi a palavra, 
foi para sustentar que, avista da declaração do Sr. ministro 
da justiça, o projecto estava no caso de ser emendado. 

Agora consta-me que o nobre senador pela 
provincia do Alto Amazonas tem já formuladas essas 
emendas... 

O SR. FERREIRA PENNA: – Não, senhor. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As palavras que V. 

Ex. acaba de proferir, indicam que tem já promptas todas 
ás emendas; e eu creio que, si o projecto fôr retocado hoje 
no sentido do discurso do nobre senador, fica completo. O 
nobre senador fallou nas diversas especies a respeito das 
cathedraes do Pará e do Maranhão; fallou na necessidade 
de se fazerem algumas alterações nas cadeiras da 
cathedral de S. Paulo; já se mostrou profundamente 
sabedor da necessidade de se harmonisar o equivoco da 
camara dos Srs. deputados a respeito das gratificações; 
portanto nada mais resta a fazer. Não sei porque o nobre 
senador quer que o projecto vá á uma commissão. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Para emendal-o de 

Srs. deputados, e avista do discurso do nobre senador 
pelo Amazonas podem fazer-se emendas na discussão, 
por isso fallei contra o adiamento. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-
se a discussão e approva-se o adiamento. 

 
PENSÃO A' D. MARIA FERNANDES. 

 
Entra em 1ª discussão, e passa sem debate para a 

2ª, a proposição do senado, approvando a pensão annual 
de 600$ concedida a D. Maria Fernandes. 

 
LOTERIAS. 

 
Passa da 1ª e 2ª discussão para a 3ª a proposição 

da camara dos deputados concedendo quatro loterias em 
beneficio das obras da egreja de N. S. da Conceição da 
provincia de Sergipe. 

 
PENSÃO A' FAMILIA DO BACHAREL MANUEL JOAQUIM 

RODRIGUES. 
 
Entra em 1ª discussão e passa sem debate para a 

2ª e desta para a 3ª, a proposição da mesma camara, 
aprovando a pensão de 400$, concedida á viuva e filhos 
menores do bacharel Manuel Joaquim Rodrigues. 

 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
REFORMA JUDICIARIA. 

 
Continúa a discussão do art. 1º da proposição da 

camara dos deputados sobre administração da justiça com 
a emenda do Sr. Vasconcellos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): – Sr. presidente, veja V. Ex. si é possivel que de 
hoje em diante este projecto seja discutido durante toda a 
sessão; porque, ficando elle para a 2ª parte da ordem do 
dia, a discussão é interrompida de modo que nunca terá 
fim. Hoje, por exemplo, falla o nobre ministro da justiça, e 
só amanhan é que poderei gastar uns dez minutos sobre o 
mesmo objecto, e assim não ha ligação. Seria talvez mais 
conveniente que esta discussão começasse com a ordem 
do dia até acabar ás 4 ou 5 horas; era um dia no anno. Isto 



accôrdo com os meus collegas. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta é pois a razão 

por que me opponho ao adiamento. Sr. presidente, o nobre 
senador tem promptas as emendas. 

O SR. FERREIRA PENNA: – Estudei a materia, 
mas não formulei as emendas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este negocio dos 
conegos já encalhou por alguns dias aqui no senado, 
porque eu exigi informações acerca do quantum do 
augmento de despesa; e, como eu fôsse a causa da 
demora do projecto, não queria continuar com esta 
responsabilidade, visto que já estou satisfeito pelo Sr. 
ministro da justiça. S. Ex. já nos disse qual era o augmento 
desta despeza; e o que quero é que o governo fique com a 
responsabilidade, desde que se tracta de augmentar a 
despesa publica. S. Ex. apenas declarou que era preciso 
algumas reducções; e, como o projecto já veio da camara 
dos 

tudo V. Ex. é quem ha de determinar. 
O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. 

presidente, na sessão de sabbado, como V. Ex. observou, 
eu pude tomar apenas em consideração algumas das 
proposições emittidas pelo nobre senador pela provincia 
do Rio de Janeiro. S. Ex. fez sobre o artigo, de que então e 
ainda hoje nos occupamos, largas e importantes 
considerações; era assim impossivel que, em tão pouco 
tempo, qual o de que era licito dispôr, ficassem 
contrariados convenientemente os argumentos de S. Ex. 
Foi pois este um dos motivos pelos quaes tomei agora a 
palavra e vou occupar a attenção do senado, começando 
por observar que já disse que me achava de accôrdo com 
S. Ex. em alguma das considerações geraes que 
constituem a primeira parte do seu discurso. 

Eu disse tambem que não tinha por maneira 
alguma em vista desconceituar a lei de 3 de dezembro; 
além das razões que então expuz, accrescentarei que na 
discussão desta lei tomou parte um senador, hoje fallecido, 
cuja dedicação pela causa publica não me é necessario 
declarar que reconheço, porque me parece que o paiz a 
não contesta. 
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Era isto sem duvida motivo muito procedente para que 
quaesquer que fossem os defeitos da lei de 3 de 
dezembro, eu me houvesse nesta discussão com toda a 
conveniencia, e procurasse unicamente mostrar os 
obstaculos que alguns artigos dessa lei podiam ter 
encontrado na practica. Tanto isto é assim, Sr. presidente, 
que as emendas que formulei ao projecto que se discute 
não tem em mira alterar o systema da lei de 3 de 
dezembro. Já por differentes vezes fiz essa declaração ao 
honrado senador que fallou na sessão de sabbado. 

Sei que os auctores da lei de 3 de dezembro nunca 
embalárão (quero servir-me das proprias expressões de S. 
Ex.) a seu amor proprio com a persuasão de que vinha ella 
acabar todos os males, vinha remediar todos os 
inconvenientes, em uma palavra, curar o estado grave da 
sociedade na occasião em que foi apresentada ao senado 
e sustentada na camara dos Srs. deputados. A lealdade 
com que tenho argumentado dá testimunho disto; e 
havendo eu, como era natural, recorrido á discussão que 
nesse tempo se travou, certamente não podia attribuir 
excesso de amor proprio quer ao nobre senador, quer 
áquelles que com elle concorreram na sustentação das 
disposições da citada lei de 3 de dezembro. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro declarou na 
camara dos Srs. deputados, na sessão de 3 de novembro 
de 1841, o seguinte, que eu peço licença a V. Ex. para 
recordar. (Lê) 

«Si alguem aqui concluiu, como disse um nobre 
deputado pela provincia de Minas-Geraes, que todos os 
males que têm affligido o paiz provém das nossas leis 
sobre a organisação judiciaria e particularmente do codigo 
do processo, por certo que não fui eu. Nem me recordo de 
haver ouvido enunciar aqui uma proposição tão generica. 
Os grandes phenomenos que apresenta o estado social, e 
que indicam o bem ou máo estar da sociedade, não 
costumam nascer de uma só causa distincta, separada e 
independente de quaesquer outras. São pelo contrario 
resultado de muitas mais ou menos ponderosas que se 
enlaçam, ajudam-se mutuamente e reagem umas sobre 
outras. A decomposição do todo, a apreciação do gráo de 
força de cada uma e da maneira por que influiu, seria a 
mais perfeita anatomia do corpo social, e lançaria um 
clarão immenso sobre todas as grandes questões que 
interessam o seu modo de existencia.» 

de 3 de dezembro um pensamento que não fôsse muito 
nobre, muito elevado. 

E por esta occasião pedirei licença ao honrado 
senador pela provincia de Pernambuco para fazer algumas 
observações sobre o remate do discurso que S. Ex. 
hontem proferiu nesta casa. 

Não sei, Sr. presidente, si o honrado senador pela 
provincia de Pernambuco se referiu ao auctor, segundo o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, da lei de 3 de 
dezembro. Eu acredito que o nobre senador não levantou 
a lapide do sepulchro para referir-se directamente á 
memoria deste senador, e assim acredito por muitos 
motivos. Esse finado senador de quem se tem ultimamente 
fallado nesta casa, quando foi pela primeira vez eleito 
deputado no anno de 1826, já era desembargador 
(apoiados); e a posição de desembargador não é uma 
posição de indigencia. (Apoiados.) Esse senador já tinha 
residido 6 annos na sua provincia, onde pelos recursos da 
sua intelligencia tinha adquirido alguma fortuna. 
(Apoiados). Nem a familia deste senador viveu nunca na 
indigencia. 

OS SRS. DIAS DE CARVALHO, FERREIRA 
PENNA E OUTROS SENHORES: – Apoiado. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nem sei que os 
bens que elle legou sejam tão avultados que provem que 
houvesse para adquiril-os usado de meios pouco 
decorosos; ahi está publico nos cartorios o inventario 
dessa fortuna; e de certo quem attender ás circumstancias 
de um cidadão como aquelle de quem se tracta, de um 
cidadão que longos annos serviu empregos publicos em 
quadra em que o dinheiro valia muito, não poderá dizer 
desse senador o que pareceu insinuar o distincto senador 
pela provincia de Pernambuco. 

Esse finado collega de S. Ex., nesta casa, e no 
conselho de estado, deixou seu nome ligado ao que ha de 
mais importante na nossa administração, no codigo de 
nossas leis. (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ sem duvida 
alguma um dos maiores estadistas do Brasil (apoiados); 
ninguem póde disputar-lhe essa gloria. 

O SR. D. MANUEL: – Póde ir adiante; é sem duvida 
alguma o maior estadista do Brasil. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não gosto de dár 
sentenças. 



«As instituições judiciarias não se devem considerar 
em abstracto, mas sim em relação ás circumstancias do 
paiz e á influencia que deve exercer sobre o estado actual 
da sociedade. Assim, a legislação que deve reger uma 
sociedade que se acha em seu estado normal, na qual as 
mólas governativas se movem regularmente e têm a 
necessaria elasticidade, onde as paixões não têm dividido 
a população, e onde não têm creado, ajudadas pelas leis, 
centros de resistencia aos actos do governo, não póde 
reger outra sociedade que se ache em circumstancias 
oppostas. A legislação não é, pois, estacionaria, e deve 
amoldar-se ás circumstancias e estado do paiz para o qual 
é feita.» 

S. Ex., no desenvolvimento deste seu discurso, 
declarou que não esperava da execução da lei de 3 de 
dezembro todas as vantagens de que reconhecia carecer o 
paiz para ter uma melhor e mais regular administração da 
justiça. Vê pois V. Ex. que eu não podia de maneira 
alguma attribuir ao auctor da lei 

O SR. D. MANUEL: – E eu gosto de emittir meu 
juizo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Julgo portanto 
que o nobre senador não podia referir-se ao senador de 
quem tracto. Mas si o fez, protesto solemnemente contra o 
final do discurso do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
póde protestar. 

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Eram horas azedas 
do Sr. visconde de Albuquerque. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E eu 
confirmo o que disse. 

O SR. DANTAS: – Mas não se referiu a ninguem.  
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – 

Estabeleci o principio, não me referi a este ou áquelle. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Era o nome de 

quem se tinha fallado.  
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Está 
enganado; não é só. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Oh! não é só? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Vamos 

para diante; confirmo o que disse. Si este não está nas 
circumstancias, a carapuça não lhe cabe. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. não póde 
demonstrar que elle está nestas circumstancias, sem... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não 
quero entrar nesta questão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – 
Porconsequencia, V. Ex, sem ser qualificado de muito 
injusto, não póde fazer uma allusão desta ordem.... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguem tem 
direito de ser injusto. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Minha 
consciencia não me accusa de ter sido injusto para com 
alguem. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: –  
…principalmente quando esse senador não faz hoje mais 
sombra a ninguem.  

O SR. D. MANUEL: – Foi a maior cabeça que o 
nosso paiz tem tido. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, 
irei meu caminho. Não tractarei de saber os motivos 
porque se organisou a legislação do processo que temos; 
não quero entrar em considerações politicas, porque vejo 
que podem trazer muito mais difficuldades para a 
discussão. E sinto mesmo profundamente que o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, a quem tenho a honra de 
responder, procurasse vêr nesta questão uma questão 
politica. Questões do apoio que merece ou não um 
ministerio, não me parecem vir opportunas, quando se 
tracta da administração da justiça de qualquer paiz. 

S. Ex., quando se occupou de responder ao meu 
discurso, disse que elle tinha sido ouvido sobre uma 
reforma judiciaria, não official, mas particularmente; e 
nessa occasião S. Ex. fez a seguinte declaração: «Eu 
entendo, porém, que isto é o mesmo.» Parece-me ter 
ouvido esta declaração da parte de S. Ex., que pouco 
importava que tivesse sido consultado official ou 
particularmente. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu já disse 

um voto de tanto valor, eu não podia esperar que o nobre 
senador declarasse hoje que não me podia dar o seu 
apoio, porque eu fazia parte de um ministerio que elle 
considera prejudicial ao paiz. Não sei si nessa falta de 
apoio que hoje nega ao individuo que tem a honra de 
dirigir-se ao senado, refere-se S. Ex. á questão de que 
tractamos, isto é, á reforma judiciaria. Eu julgo que S. Ex. 
não póde referir-se a este assumpto, Sr. presidente, 
porque, quaesquer que sejam os individuos que compõem 
o ministerio, quaesquer que sejam suas opiniões politicas, 
desde que se está de accôrdo com este ministerio nas 
idéas capitaes de qualquer reforma, não se lhe póde negar 
apoio, a pretexto de diversidade de politica. (Apoiados.) 

Demais, apezar dos debates que se levantaram 
nesta e na outra casa, ainda não foi demonstrado qual 
seja essa diversidade de politica, ainda não vi 
demonstrada a linha divisoria que me separa do nobre 
visconde de Uruguay. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E’ bom 
determinar os pontos em que concordo e aquelles em que 
não concordo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou fallando 
em geral sobre a politica. Eu não posso comprehender 
qual seja essa differença que obrigou o nobre senador a 
declarar-se segregado do ministerio actual. Senhores, nós 
temos tractado com mais algum calôr de algumas 
questões administrativas; mas principios politicos ainda 
não os vi agitados no parlamento, de sorte que si na 
diversidade de opiniões entre o ministerio e os nobres 
senadores que delle estão separados, que commungam 
com o nobre senador a quem respondo, está o 
fundamento dessa separação, ainda estou por saber o 
motivo que os levou a jurar uma bandeira opposta. Na 
politica de moderação e de concordia estão todos 
conformes. 

O SR. D. MANUEL: – E’ um simples pretexto. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 

expendeu a respeito do conselho de estado uma doutrina 
que não sei si bem comprehendi; talvez que eu não 
penetrasse todo o pensamento do nobre senador, e por 
isso vou fazer sobre este objecto algumas observações 
muito ligeiras. 

O SR. D. MANUEL: – Tambem não comprehendi. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, o 



tambem, Sr. presidente, o motivo por que tinha feito esta 
manifestação no senado; não o repetirei; consta ella dos 
jornaes que publicam os nossos trabalhos. 

O nobre senador fez-me a honra de referir na casa 
algumas das observações que se dignou apresentar-me, 
quando tractei de conferir com elle a respeito das 
emendas (ou do meu projecto) que se acham em 
discussão; e acceitando como a verdade do que se 
passou o que o nobre senador expoz, accrescentarei com 
egual franqueza que S. Ex. me animou muito com suas 
observações a apresentar esse projecto, porque S. Ex. 
mais de uma vez me disse que elle não era completo, não 
seria tão efficaz como eu desejava, mas 
incontestavelmente melhorava algumas disposições da lei 
de 3 de dezembro de 1841. 

O SR. VISCONDE DO URUGUAY: – Algumas. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, animado 

por 

concelho de estado auxilia o poder moderador, tambem 
auxilia os ministros: auxilia o poder moderador e aos 
ministros nos casos determinados na lei de 18 de 
novembro de 1841, e ao poder executivo ou os ministros 
nas hypotheses tambem nessa lei figudas. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Essa 
accumulação é muito inconveniente, ao menos em minha 
opinião. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu entendo que 
quando o concelho de estado é chamado pelo poder 
moderador para dar seu parecer sobre as circumstancias 
em que o Imperador quer ouvir o seu concelho d'estado, o 
conselheiro d'estado tem então, como nas questões 
administrativas, toda a liberdade para exprimir o seu 
pensamento; si é sobre ponto de politica que o concelho é 
consultado pela corôa, estou que a dignidade, o caracter 
do conselheiro requerem que falle com toda a franqueza, 
que explique a situação do paiz em relação aos pontos de 
que se tractar; 
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aqui o conselheiro d’estado é homem politico. Mas quando 
ouvido sobre questões administrativas, cumpre que não 
confundamos o politico com o conselheiro consultado 
sobre ponto de administração.... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – 
Abstractamente. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é 
abstractamente; eu me explico. 

Eu apresento ao conselho de estado um projecto a 
respeito da reforma judiciaria, em que estabeleço que o 
juiz de direito terá 3.000$ de vencimento, que o juiz de 
direito procederá conjunctamente com o juiz municipal na 
formação da culpa, que o juiz de direito dispensará os 
jurados nestas ou naquellas circumstancias só; ora, 
pergunto, a que póde vir em taes questões a politica para 
que o conselheiro de estado attenda, principalmente, si a 
composição do ministerio é ou não favoravel á opinião 
politica delle conselheiro de estado? 

Procurei ver o que se tem escripto a este respeito 
nos outros paizes. Não me demorarei na exposição dos 
motivos que aconselham a instituição dos concelhos de 
estado; o nobre senador sabe que os publicistas têm 
tractado larga e lucidamente desta questão. Eu não quero 
investigar si a nossa lei do concelho de estado é perfeita, 
ou si carece de alguma alteração. Sei que quasi todas as 
leis similhantes que consultei excitaram tambem, como a 
nossa, muita discussão. 

Mas a conclusão que quero tirar é que, segundo a 
organisação do concelho de estado, que é entre nós 
meramente consultivo, o homem politico dá seu parecer 
segundo a natureza das questões; si ellas são politicas, 
vota elle como politico, e si são administrativas como taes 
as considera, vota nesse sentido. Me parece que está tudo 
definido e bem claro na lei do concelho de estado. 

Quando o conselheiro de estado é chamado a dar 
parecer sobre questões administrativas, deve, sem duvida 
alguma, com toda a franqueza, com toda a lealdade, 
oppôr-se aos ministros quando entender que elles não 
seguem os melhores principios. O conselheiro de estado 
póde auxiliar os ministros para a apresentação ou 
desenvolvimento das propostas, para a confecção dos 
regulamentos, etc., etc., e eu digo que neste caso, quando 
o conselheiro de estado não está de accôrdo com o 
ministro, deve dizer isso mesmo com franqueza. Nisto não 

existe. Qual foi a alteração politica que soffreu o ministerio 
na sua organisação de então para cá? 

O SR. D. MANUEL: – E que soffresse. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Portanto, as 

considerações, pelas quaes S. Ex. não póde dar-me hoje 
o seu apoio, deviam prevalecer ha dous mezes, porque a 
esse tempo estava organisado o ministerio com o 
mesmissimo pessoal; os homens de março e de abril são 
os mesmos que ainda hoje dirigem os negocios do paiz. 

Mas, Sr. presidente, quero tudo pôr de parte; quero 
suppôr que não houve consulta do conselho de estado, 
que nada houve; não restava o amigo? O nobre senador 
não me fez a honra de declarar que me tributava amizade, 
no que é por mim sinceramente correspondido? não ha o 
amigo que consultou o amigo? os deveres da amizade não 
são mais sagrados do que todos os outros? 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Aqui ha o 
ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não ha ministro, 
porque não foi o ministro, no caso que figuro, quem 
consultou o conselheiro de estado, foi Francisco Diogo 
Pereira de Vasconcellos que consultou o Sr. visconde de 
Uruguay. 

O SR. D. MANUEL: – Gosto dessa metaphysica, 
dessa distincção entre ministro e amigo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si se póde 
estabelecer differença, a differença se estabelece deste 
modo. 

O SR. D. MANUEL: – As novas theorias vão em 
progresso neste Imperio da Santa Cruz. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si bem me 
recordo quando tive a honra de apresentar o projecto ao 
nobre senador, S. Ex. fez as seguintes ponderações. Eu 
não sei si as terei de memoria, mas me parece que, si 
insistir um pouco, hei de recordar-me. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha parecer escripto? Eu 
desejava vêl-o. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estabelecia eu 
no art. 1º que os chefes de policia seriam nomeados 
d’entre os juizes de direito maiores de 22 annos e S. Ex. 
fez-me o obsequio de ponderar que convinha supprimir a 
condição da edade, porque não era de esperar que o 
governo confiasse cargo tão importante a um jovem 
inexperto. 



póde haver duvida, porque é até verdade que o simples 
bom senso confirma. 

Mas a questão varia, si quizermos applical-a ao 
caso de que se tracta, porque aqui já havia um voto; e, 
comquanto não possa rigorosamente dizer-se revestido 
das formulas usadas no concelho de estado; pergunta-se 
então: O conselheiro de estado que é membro do corpo 
legislativo póde ou deve advogar na camara principios 
contrarios áquelles que já sustentou no concelho de 
estado? 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não. 
O SR. D. MANUEL: – A resposta é obvia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si pela negativa 

se deve responder á essa proposição, segue-se, pelo que 
acabo de dizer, que devo continuar a contar com o muito 
valioso apoio do nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

Accresce que ha dois mezes, quando tive a honra 
de ouvir pela primeira vez a S. Ex., o ministerio era 
composto do mesmo pessoal que actualmente 

 

Attendi a esta observação de S. Ex., quando me 
occupava da separação das funcções da policia e da 
justiça no artigo 1º do projecto; deixei de consignar uma 
das especies do art. 60 do regulamento de 31 de janeiro... 
V. Ex. verá si sou infiel na exposição que estou fazendo. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Refere-se á 
conversação que tivemos na secretaria da justiça? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Refiro-me á 
minuta de S. Ex. Em virtude das considerações de S. Ex. 
estabeleci que, além dos casos em que o presidente devia 
mandar ás localidades o chefe de policia, segundo estava 
designado no artigo, cumpria que egualmente o fizesse 
quando a natureza do crime exigisse uma averiguação 
mais esclarecida, diligente e mais imparcial do que a que 
podiam fazer os juizes locaes. S. Ex. corroborou sua 
opinião figurando uma hypothese, a de envenenamento, 
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para mostrar que neste caso o juiz local podia vêr-se em 
embaraços, de modo que convinha antes confiar aos 
chefes de policia a organisação do processo; accedi 
tambem a esta observação de S. Ex. 

E’ certo que S. Ex. ponderou que julgava que os 
defeitos attribuidos á lei de 3 de dezembro provinham 
antes de sua execução do que de vicios reaes; mas é 
tambem certo que S. Ex. declarou que não se oppunha á 
separação das funcções da policia das da justiça: 
sómente quando eu tractava a respeito da formação da 
culpa e das prisões, foi que S. Ex. mostrou duvidas sobre 
o artigo 34 do projecto, e então tive a honra de dizer a S. 
Ex. que esse artigo devia estender-se com referencia ao 
artigo 148 do codigo; fallava-se das distancias, e pareceu-
me que S. Ex. se satisfez com minhas observações. 

O SR. D. MANUEL: – Mas concordou na 
separação da policia. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sim, senhor; 
havia tambem eu consignado no projecto que não era 
necessario um anno de practica para ser juiz municipal, 
mas S. Ex. fez ponderações, em vista das quaes retirei 
mais este artigo. 

Eu restabelecia em meu projecto o jury da 
accusação para os crimes de liberdade da imprensa, mas 
S. Ex. observou que o jury entre nós... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Fazendo-os 
julgar pelo juiz de direito. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu estabelecia o 
jury para a pronuncia e isto ia de accôrdo com a opinião 
do nobre senador por Pernambuco: e dispunha que o 
julgamento fôsse feito pelo juiz de direito... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E que os 
juizes de direito recorressem da decisão do jury de 
accusação para a relação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando a 
sentença fôsse evidentemente contraria aos debates ou 
ás provas dos autos. 

Mas S. Ex. fez-me observações pelas quaes 
entendi tambem dever substituir esse artigo. 

A nossa conferencia concorreu egualmente para 
que eu destacasse do projecto um artigo que eu havia 
elaborado regulando a accumulação das penas do nosso 
codigo do processo. Esta materia só por si é tão 
importante que mereceria ser apreciada em projecto 

seja, Sr. presidente, V. Ex. vê que eu não podia esperar 
da parte do nobre senador pelo Rio de Janeiro uma 
aggressão tão forte como elle fez ao projecto. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sobre certos 
pontos nenhuma. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ certo que S. 
Ex. me disse que havia de defender a lei de 3 de 
dezembro; que pretendia explicar os motivos que 
determinaram os legisladores a confeccional-a. Ora, achei 
isto tão nobre por parte do honrado membro, que tomei a 
sua declaração como a cousa mais simples do mundo. 
Mas uma vez que S. Ex. me disse que não se oppunha á 
separação das attribuições da policia e justiça.... 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não ha 
separação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ha separação e 
nella concordou S. Ex; si formos a dar todo o peso ás 
observações do nobre senador e de outro illustre membro 
que tambem fallou, não me refiro agora aos Srs. visconde 
de Abaeté e barão de Muritiba, nem daqui a 300 annos 
poderemos retocar a lei de 3 de dezembro, porque, o que 
disse aquelle honrado senador? declarou que a nossa 
legislação do processo, para ser convenientemente 
reformada, demandava que se decretasse a 
incompatibilidade absoluta, e se creasse uma policia toda 
subvencionada, etc., etc. O outro nobre senador nos 
disse: «Nós não temos população, nem caminhos de 
ferro, não temos pessoal.» 

O SR. D. MANUEL: – Não temos nada! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Logo, essa lei 

de 3 de dezembro nunca se poderá emendar; porque, si 
esses obstaculos actuam com tal força que por causa 
delles não podemos hoje fazer nessa lei uma alteração 
qualquer, esses mesmos obstaculos hão de contribuir 
sem duvida para que a reforma se retarde até tocarmos á 
essa época de prosperidade apontada pelos nobres 
senadores como necessaria para fazer-se uma reforma 
conveniente e completa. 

Senhores, a respeito das incompatibilidades na 
magistratura não sou suspeito. No anno de 1854 eu era 
magistrado, dei na camara dos Srs. deputados um 
parecer muito explicito a respeito desta materia: disse que 
era preciso decretar-se incompatibilidade absoluta para os 
magistrados; mas não era possivel que eu acompanhasse 



especial. 
O SR. D. MANUEL: – E’ verdade. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Essa disposição 

prestava-se a tão vastas considerações, que me parece 
muito procedente o motivo que se me deu para não 
carregar o projecto com essa materia. 

Creio que foram estas as observações unicas que 
fez ao projecto o honrado senador. Si omitto alguma 
cousa, peço a S. Ex. que corrija. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Ha mais que 
dizer antes, mas eu explicarei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estas são as 
ponderações que V. Ex. fez. 

O SR. D. MANUEL: – Não está escripto tudo isso? 
O SR VISCONDE DE URUGUAY: – Esses 

apontamentos eu os tenho comigo por letra de S. Ex. 
O SR. D. MANUEL: – Vejamos esses 

apontamentos ou parecer. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas, como quer 

que 

os Srs. ministros de então nessa pretendida reforma do 
modo por que era ella proposta, porquanto julgava-se 
estabelecer incompatibilidade absoluta determinando que 
durante o tempo das sessões os magistrados não 
podessem exercer os seus empregos. Eu dizia: «Isto não 
é incompatibilidade absoluta, esta providencia não evitará 
os clamores que se levantam contra a magistratura»; não 
que eu entenda ou algum dia me convencesse que os 
magistrados prevaricassem por causa de questões 
politicas, não; pelo menos a muitos magistrados que eu 
conheço não faço, não farei nunca tanta injustiça; mas 
porque tenho por verdade que a incompatibilidade é 
necessaria a bem do serviço publico; cumpre que o 
magistrado não abandone o seu logar, para que não 
misture com o officio de julgar outros que lhe tiram o 
habito de magistrado. 

Esta questão não é para aqui; trago-a porém agora 
para demonstrar que a incompatibilidade absoluta, 
segundo o meu modo de vêr, só póde ser 
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decretada pelos meios declarados na constituição do 
Imperio, e reformas na constituição são sempre assumpto 
da mais séria ponderação. Dei esse parecer contra a 
opinião dos Srs. ministros; e nas circumstancias graves 
como aquella em que se tractava do assumpto de que ora 
nos occupamos, eu não podia ser prazenteiro; tendo 
essas convicções, enunciei-as com toda a franqueza. 
Basta de digressão. 

Mas, Sr. presidente, porque não podemos 
conseguir uma legislação perfeita, segue-se que não 
devemos trabalhar, esforçar-nos para que a tenhamos o 
melhor que fôr possivel? Creio que esta proposição não 
póde ser contestada, porque a necessidade de reforma 
não é posta em duvida por espirito algum; porconseguinte 
o que nos cumpre examinar é o que podemos fazer nas 
circumstancias em que o paiz se acha. 

O nobre senador disse que eu havia citado os 
relatorios dos differentes ministros da justiça, mas que 
esses relatorios provavam contra a minha opinião. A este 
respeito já disse alguma cousa em resposta a S. Ex.; creio 
que o relatorio do Sr. ex-ministro da justiça de 1851 e 
1852 não procede contra a minha opinião no artigo de que 
se tracta. Esse nobre ex-ministro disse que julgava que 
não se devia tentar já o jury por cabeças de comarca, mas 
que convinha experimentar primeiro o systema da lei de 3 
de dezembro, opinando S. Ex. que fôsse necessario para 
haver concelho de jurados, não já 50 cidadãos 
qualificados, como determina essa lei, mas sim 150. Vê 
pois o nobre senador que neste ponto principal da questão 
eu estou de accôrdo com esse nobre ex-ministro da 
justiça. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Está 
enganado; eu lh'o mostrarei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não sei si estarei 
enganado. Não se discute nesse artigo a elevação da 
renda; isso é assumpto que ao depois será investigado; si 
o relatorio desse nobre ex-ministro da justiça está escripto, 
tal qual eu li, extrahido do impresso que tenho, me parece 
haver fielmente exposto a opinião enunciada por S. Ex. 

Disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro que não 
comprehendia bem a separação das funcções de policia e 
de justiça, e nem o que tinha querido com isto significar a 
opposição que se levantou á lei de 3 de dezembro. 

Senhores, eu já disse que a natureza das cousas 

Ora, as emendas ao projecto que se discute 
tendem a generalisar um pouco mais, tanto quanto é 
possivel a idéa desta separação. 

O proprio nobre senador, no seu discurso proferido 
na penultima sessão, analysou differentes artigos do 
nosso codigo criminal, a respeito da alçada das 
auctoridades policiaes, e concluiu que mal e 
inconvenientemente se tinha dado ás auctoridades 
policiaes o conhecimento de certos crimes. E' justamente 
isto que eu pretendo, é tirar da alçada dessas 
auctoridades esses crimes, entre os quaes se acham 
comprehendidos até delictos politicos, aos quaes o nobre 
senador se referiu. 

Sr. presidente, nós temos da alçada das 
auctoridades policiaes os seguintes crimes: os do arts. 98, 
100, 128, 189, 191, 207, 209, 210, 215, 216, 233 e 237, § 
3º, 266, 267, 277, 279, 280, 281, 282, 295, 296 e 301. 

Ao todo temos 22 artigos que constituem a 
competencia das auctoridades policiaes no julgamento de 
crimes. São policiaes sómente, si não me falha a memoria, 
os crimes designados nos artigos que decorrem do artigo 
276 até 301; todos os outros tractam de crimes politicos ou 
de importancia muito grave, e entretanto o conhecimento 
de taes delictos está commettido aos delegados e 
subdelegados. O nobre senador não concordará comigo 
que é vantajoso negar a taes auctoridades o 
conhecimento destes crimes? 

Mas, disse S. Ex.: «O ministro da justiça tira o 
julgamento dos crimes policiaes das auctoridades 
policiaes, deixando nús os districtos;» e figurando a 
hypothese da impunidade dos vadios turbulentos, 
continuou que neste caso, por amor da separação das 
funcções policiaes das judiciarias, eu sacrifico os 
interesses da justiça. Ora, em alguns destes pontos S. Ex. 
está enganado. Diz o art. 2º do projecto: «Aos chefes de 
policia competem as mesmas attribuições que lhes 
confere a lei de 3 de dezembro de 1841, excepto as do art. 
12 § 7º do codigo do processo criminal, e a de pronunciar, 
salvo o caso do artigo seguinte.» 

Ora, vê o nobre senador que a hypothese por elle 
figurada não está fóra da alçada do subdelegado, porque 
entendi que era preciso que houvesse nos districtos uma 
auctoridade que de prompto reprimisse a turbulencia, que 
obrigasse a assignar termos de bem viver e de segurança 



demonstra a necessidade dessa separação, e já tambem 
que me julgava dispensado de demorar-me na 
demonstração desta verdade, porque ninguem contesta 
certos principios; o que sem duvida nos é difficil é fazer a 
separação completa dessas attribuições, porque nos falta 
o pessoal e outras condições requeridas pela sciencia. 

Eu tenho aqui apontamentos de toda a legislação 
da França a este respeito, e até para isto me servi de 
alguns excellentes livros que o nobre senador me fez o 
obsequio de emprestar, e vejo que é impossivel que nós 
possamos fazer essa separação como naquelle paiz tem 
sido feita. 

O nobre senador no seu regulamento de 1842 
procurou estabelecer esta differença, porque S. Ex. 
reconhece a vantagem della. Aqui está o regulamento de 
31 de janeiro de 1842: (lê) «Policia administrativa, policia 
judiciaria; art. 2º, art. 3º: são da competencia da policia 
administrativa taes actos; são da competencia da policia 
judiciaria taes actos.» 

a individuos que ou não tenham occupação honesta, ou 
sejam suspeitos de pretender commetter algum crime. Por 
conseguinte S. Ex. equivocou se dizendo que eu tirava 
das auctoridades locaes, immediatas, estas attribuições 
para dal-as aos juizes municipaes, (lendo): «Aos 
subdelegados compete tomar conhecimento das 
pessoas... 

§ 1º Tomar conhecimento das pessoas que de 
novo vierem habitar no districto, sendo desconhecidas ou 
suspeitas, e conceder passaportes, etc. 

§ 2º Obrigar a assignar termo de bem viver aos 
vadios, mendigos, bebados por habito, etc., etc. 

§ 3º Obrigar a assignar termo de segurança aos 
legalmente suspeitos de pretenção de commetter algum 
crime, etc. 

§ 4º Proceder a auto de corpo de delicto. 
§ 5º Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou 

em qualquer outro juizo, etc. 
A attribuição de que eu privei os subdelegados foi a 

do art. 12 § 7º. 
Vê portanto o nobre senador que a especie de 
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que tractou não está comprehendida na exclusão por mim 
feita e nem seria razoavel obrigar a ir um vadio, ou 
mendigo de romaria para assignar na cabeça do municipio 
termo de bemviver ou de segurança; não attendeu pois S. 
Ex. que eu não podia ter a intenção de desguarnecer de 
modo tão inconveniente os districtos. 

Mas, disse S. Ex. que eu nego aos subdelegados e 
delegados a attribuição de pronunciar e conservo-lhes a da 
formação da culpa, acrescentando (e neste sentimento é 
acompanhado pelo nobre senador por Minas Geraes) que 
a pronuncia é o acto menos importante do processo. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha nenhum escriptor de 
nota que diga isso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Entretanto o 
nobre senador disse na camara dos Srs. deputados, em 3 
de novembro de 1841, que a pronuncia era o acto mais 
importante do processo criminal. Pois, si o acto mais 
delicado do processo é a pronuncia, segundo nessa época 
disse o nobre senador, como S. Ex. censura hoje que, em 
alguns casos, a pronuncia seja dada por juiz municipal? Eu 
figurarei uma hypothese. 

Em um municipio extenso o juiz municipal reside na 
cabeça do termo. Commette-se um crime na extrema do 
municipio; tem de instaurar-se o processo; segundo o 
projecto, o delegado ou o subdelegado faz o auto do corpo 
de delicto, inquire as testimunhas e remette essas peças 
ao juiz municipal que póde ir ao logar, si o crime é 
importante: este juiz ouve mais testimunhas, si isso lhe 
parecer necessario para a elucidação da verdade, e dá o 
seu despacho de pronuncia. Este despacho de pronuncia 
não é o resultado da confrontação das provas, que se 
colheram e póde-se prescindir dessa remessa de 
documentos dos logares longinquos? Creio que não. 

Senhores, entendo que os delegados e 
subdelegados devem ser um pouco alliviados das 
attribuições que actualmente têm, e ha nisso uma razão de 
grande utilidade publica. Eu tenho servido os logares de 
chefe de policia nesta côrte e na provincia de Minas 
Geraes; tive a honra de servir o cargo de presidente em 
duas provincias importantes, e observei que o expediente 
das secretarias do governo dessas provincias é em grande 
parte consagrado a nomeações e demissões de 
auctoridades policiaes; até ha secretarias aonde esse 
expediente já está impresso para maior facilidade, 

de cousas com o remedio apontado pelo nobre senador 
que se enunciou no senado ha poucos dias, eu pediria que 
se votasse uma subvenção para estes empregados 
policiaes; mas o nosso estado financeiro não comporta 
tamanho excesso na despesa. 

Qual é pois o magistrado a quem se póde 
encarregar com melhor exito do exercicio destas 
funcções? O juiz municipal. O juiz municipal é um bacharel 
formado, e que portanto tem a seu favor a presumpção de 
direito; quer fazer carreira na magistratura, e por isso de 
commetterem-se-lhe certas funcções, como a do 
julgamento dos crimes a que eu ha pouco me referi, resulta 
muito mais garantia para a administração da justiça, do 
que no estado actual. 

Referiu-se o nobre senador neste ponto a um 
projecto apresentado o anno passado na camara dos Srs. 
deputados por um illustre membro daquella camara, o 
fallecido Sr. Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos, e 
disse que não sabia como o ministro da justiça havia de 
proceder, sendo que esse projecto estava assignado por 
44 membros daquella camara. 

O SR. D. MANUEL: – Vá perguntar porque elles 
assignaram. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nesse projecto 
garantia-se a vitalicidade a todos os juizes municipaes, e 
creavam-se juizes de direito de termos e juizes de direito 
de comarcas. 

S. Ex. condemna a doutrina deste projecto, porque 
observa que por elle se acaba o tirocinio dos juizes 
municipaes, e se multiplica ao infinito o numero de 
magistrados independentes e vitalicios sem recurso algum 
e sem que nas nomeações possam sempre dar-se 
garantias de acerto. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E por outras 
razões que não expuz. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não preciso 
declarar, Sr. Presidente, que estou de accôrdo neste ponto 
como o honrado senador. O nobre deputado que 
apresentou esse projecto tinha muita capacidade, mas 
sabe o senado que nem todos os projectos que se 
apresentam nas camaras são apresentados e offerecidos 
de accôrdo com os ministros. 

Parece-me que esse projecto tinha o grande 
inconveniente de querer remediar os males de que nos 



havendo sómente o trabalho de encher com os nomes que 
o presidente escolhe a proposta do chefe de policia. 

Na época em que se votou a lei de 3 de dezembro, 
e ainda um pouco depois, haviam muitas pessoas 
distinctas que occupavam os logares de delegado e de 
subdelegado: devemos, porém, confessar que para isto 
concorria muito o espirito de partido. Os homens que 
votaram a lei de 3 de dezembro, e que tinham influencia no 
paiz, encontravam nos differentes municipios e districtos 
cidadãos dedicados que se encarregavam do penivel 
officio policial. 

O lado contrario, quando subiu ao poder, estava 
nas mesmas circumstancias; tinha os mesmos pontos de 
apoio, e esta legislação era executada por pessoas 
habilitadas; mas hoje vemos que todos os dias se 
apresentam aos presidentes requerimentos pedindo 
exoneração desses cargos policiaes. Irão elles ser 
exercidos por homens mais habilitados nas localidades? 
Infelizmente, não. 

Si acreditasse que podiamos melhorar este estado 

queixamos, fazendo uma simples mudança de nome, isto 
é, dispondo que os juizes municipaes se denominassem 
juizes de direito; mas eu que não posso convir, (e isso 
sirva de resposta ao nobre senador por Pernambuco) eu 
que não posso convir na extincção dos juizes municipaes, 
porque entendo que actualmente não podemos dispensar 
o seu auxilio, é visto que não posso dar meu apoio a esse 
projecto. 

E' certo que elle está assignado por muitos Srs. 
deputados, alguns dos quaes pertencem á maioria e outros 
á opposição; mas estou certo que, si esses Srs. deputados 
reflectirem nos inconvenientes que podem resultar da 
adopção desse principio, hão de convir na sua eliminação. 
Faço esta justiça quer aos membros da opposição, cujos 
nomes figuram nas assignaturas, quer aos membros da 
camara dos Srs. deputados que apoiam o governo. 

Nem me parece que dahi, conforme disse o 
honrado senador, se possam antever embaraços para o 
ministro da justiça, porquanto em questões desta ordem 
não é possivel que a discussão não traga luzes, não 
esclareça a materia, e o resultado do debate será o que 
tem de ficar consignado em lei. 

Agradeço ao honrado senador pela provincia de 
 



228                                                                      Sessão de 27 de Julho 
 

Pernambuco a justiça que fez ás intenções com que 
apresentei este projecto. Persisto no mesmo pensamento, 
isto é, continúo a estar disposto a acceitar toda e qualquer 
emenda que os nobres senadores queiram offerecer ao 
projecto e que demonstrem ser melhor do que as que eu 
mandar á mesa. 

O SR. D. MANUEL: – Entremos com a melhor boa 
fé possivel nesta discussão. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nem me parece, 
Sr. presidente, que os nobres senadores se possam 
esquivar de apresentar emendas, porquanto na época 
incontestavelmente de lucta activa em que se discutiu a lei 
de 3 de dezembro, vimos nesta casa correrem á mesa 
emendas offerecidas por todos os nobres senadores que a 
impugnavam. (Apoiados.) 

O nobre senador que hoje occupa distinctamente 
um logar de secretario e que é membro do supremo 
tribunal de justiça, mandou differentes emendas; o Sr. 
Paula Souza offereceu muitas, o Sr. Ferreira de Mello 
tambem, o Sr. barão do Pontal mandou egualmente 
emendas; em fim, toda a opposição do senado tomou 
parte no debate da lei de 3 de dezembro. Na camara dos 
Srs. deputados sim, não appareceram emendas; não 
quero porém recordar os motivos disso; não quero tractar 
desta questão. 

Consultei os jornaes da época, vi essas emendas, 
tenho algumas aqui, e vejo que algumas das emendas 
offerecidas pelos illustres senadores, então em opposição 
ao nobre senador pelo Rio de Janeiro que dirigia nessa 
época a repartição dos negocios da justiça, foram 
adoptadas. Até si não me enganam as informações, foram 
adoptadas sete emendas do honrado membro que tem 
assento na mesa e que é ministro do supremo tribunal de 
justiça. Ora, as circumstancias em que nos achamos 
actualmente são muito diversas daquellas em que 
estavamos em 1841. (Apoiados.) 

O SR. D. MANUEL: – Haviam dois partidos luctando 
em campo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isto está dito de 
uma maneira muito lucida e eloquente nesse discurso que 
o nobre senador proferiu em 3 de novembro de 1841. 

O SR. D. MANUEL: – E' um facto historico. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Qual póde, pois, 

ser o motivo para que falte ao projecto que se discute o 

nesta casa, isto é, que, dado um termo com um numero 
determinado de jurados, era mais conveniente que, para 
completar o numero de 100, se fôsse buscar a freguezia 
mais proxima, embora de differente termo. Ora, V. Ex. vê 
que isso que disse o honrado senador é muito razoavel; 
mas é que não o podemos fazer, porque estamos 
embaraçados pelo acto addicional. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E a lei dos 
circulos? 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estamos 
embaraçados pelo acto addicional, porque não podemos 
legislar sobre a divisão judiciaria das provincias, isto 
pertence ás assembléas provinciaes. Como é que, por 
exemplo, havemos de fazer com que a freguezia da 
Pomba, em Minas, se reuna á de Barbacena que é de 
municipio diverso? Podemos nós legislar contra o acto 
addicional? S. Ex. ha de lembrar-se que se lhe fez esta 
observação em nossas conferencias. 

Qual é pois o meio que se descobre mais 
accommodado para satisfazer essa necessidade? E' o do 
art. 31 da lei de 3 de dezembro, o qual dispõe que o termo 
onde não se apurar pelo menos 50 jurados, reunir-se ha ao 
termo ou termos mais vizinhos para formar com elles um 
só concelho de jurados. Já pela lei de 3 de dezembro se 
manda unir um ou mais termos. 

UM SR. SENADOR: – V. Ex. não consente isso na 
sua emenda, diz – em qualquer termo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está enganado: a 
minha emenda deixa nesse ponto subsistir a doutrina da 
lei, vale tanto como si, conservando com a alteração dos 
numeros as suas palavras, dissesse – os termos em que 
não se apurar pelo menos 100 jurados, reunir-se-hão ao 
termo ou termos mais vizinhos. 

O inconveniente que S. Ex. apresentou de poderem 
haver termos longinquos, de sorte que, para os jurados 
concorrerem ás sessões do jury, ha incommodo 
extraordinario, já existe actualmente. 

Agora, a differença que estabeleço de 50 para 100 
jurados se justifica pelas razões que dei ao senado, e que 
repetirei muito ligeiramente, porque talvez não fôsse bem 
comprehendido. 

Sr. presidente, V. Ex. figure um termo onde haja mil 
jurados; nesse termo, si não pertencer a alguma dos 
capitaes de provincias especificadas na lei de 3 de 



concurso dos honrados senadores que estão em 
divergencia com algumas das idéas nelle contidas? 

O SR. D. MANUEL: – O motivo é claro, é que 
ninguem deve ter a ousadia de tocar na lei de 3 de 
dezembro sinão elles. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador 
pelo Rio de Janeiro parece que só diverge de mim nos 
pontos de que fez menção, portanto posso contar com o 
apoio de S. Ex. quanto aos outros artigos do projecto, 
artigos a respeito dos quaes, repito, estou prompto a 
acceitar quaesquer emendas desde que se demonstre que 
elles tendem a melhorar o actual estado de cousas. 

A emenda que se discute eleva a 100 o numero de 
jurados necessarios para haver concelho em um termo. O 
nobre senador pelo Rio de Janeiro fez na secção de justiça 
ou nas nossas conferencias algumas ponderações a 
respeito desta medida, e é verdade que teve a bondade de 
dizer-me então o que referiu 

dezembro, só tem de haver sessão do jury duas vezes por 
anno; são mil os jurados, e sorteia-se 48 para o jury; ora vê 
V. Ex. que, sorteando 48 jurados dentre mil, ha certeza de 
grande folga, de muito descanço para os outros jurados 
cujos nomes não sahem da urna geral; d'ahi resulta a 
facilidade da reunião, por isso que se diminuem os 
incommodos de repetidas jornadas, etc. 

Além disso resultará a outra vantagem que já 
ponderei, e vem a ser, que sortear d'entre mil jurados 48 é 
tornar sem duvida alguma incertos os juizes que têm de 
intervir no conhecimento das causas, incertos, não depois 
do sorteio, porque si a incerteza se devesse regular depois 
desse acto, então não havia parte nenhuma em que o jury 
não julgasse com juizes certos. Ha porconseguinte a 
vantagem de que, segundo me parece, o honrado senador 
pelo Rio de Janeiro, que foi ministro da justiça em 1851 e 
52 fez menção em seu relatorio. Já vê, pois, V. Ex. que 
aqui estou concorde com o nobre senador pelo 
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Rio de Janeiro; julgo que S. Ex. não me póde contrariar. 
Agora vamos descer do numero de mil, vamos ao 

estado actual. Actualmente, desde que se apure o numero 
de 50 jurados, póde haver concelho em um termo: ora, 
pergunto eu, não haverá certeza de juizes, quando os 
mesmos individuos são os que julgam sempre os crimes 
que se commettem no districto de sua jurisdicção? Esses 
48 jurados que e sorteia têm alguma folga? Não são 
homens conhecidos, como eu disse aqui outro dia, pelo 
officio de jurado? 

Por isso entendi que era indispensavel duplicar o 
numero dos jurados. Eu quizera elevar esse numero a 200 
ou 300; mas vi que não era isso possivel nas 
circumstancias do paiz; porque ficariamos privados da 
instituição do jury, si quizessemos exigir um numero 
extraordinario. Contento-me com aquelle que me parece 
que não é exagerado, quer partindo dos dados que 
apresentei ao senado, quer tendo em consideração os 
differentes relatorios e as informações que consultei. 

Quanto á elevação de renda, já dei os principaes 
motivos em que ella se funda; mas disto não se tracta 
agora; e, visto que já respondi á esta parte do discurso do 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, quero trazer a questão 
sómente ao ponto que se discute. O senado pesará depois 
em sua sabedoria as razões que se expozerem pró e 
contra o augmento da renda, e verá si convém ou não 
attender ao augmento que proponho. Mas agora a questão 
é inopportuna, não se tracta do augmento de renda; nós 
nos limitamos a examinar si é razoavel o numero de 100 
jurados, e si esses 100 jurados offerecem mais garantias 
do que o numero que actualmente é requerido pela lei. 

«Cumpre não esquecer, disse o honrado senador 
pelo Rio de Janeiro, que o jury entre nós encontra 
gravissimas difficuldades, e que é preciso conservar as 
garantias que constituem a essencia da instituição sem 
difficultar a reunião dos jurados.» Ora, as ponderações que 
tenho feito me parece que, si não respondem ás duvidas 
oppostas pelo nobre senador, pelo menos attenuam sua 
força e importancia. 

O nobre senador dizia em 1841: 
«Para bem avaliarmos o espirito e tendencias de 

uma legislação, é preciso remontarmos ao espirito e 
tendencias da época em que ella foi feita. 

O codigo do processo foi feito debaixo das 

senador que não olhe para as pessoas dos ministros nesta 
occasião, como pareceu inculcar no discurso a que tenho a 
honra de responder. 

Eu quizera que S. Ex., como homem conservador, 
auxiliasse o esforço que eu tenho feito para melhorar o 
estado actual da administração da justiça, para modificar a 
lei de 3 de dezembro, que S. Ex. reconhece defeituosa. Eu 
entendo que o paiz, sem investigar donde partiu o 
beneficio, ha de agradecel-o muito ao honrado senador. 
(Apoiados.) Nem nós estamos mais nessas épocas em 
que se entendia que certas idéas deviam só partir de um 
lado politico. Não creio que a opposição que se manifesta 
ao actual ministerio tenha por fim impedir que se faça 
algum beneficio ao paiz, legislando sobre estes pontos que 
não importam questões de confiança. 

O SR. D. MANUEL: – Não se quer que o ministerio 
actual faça algum beneficio ao paiz. 

O SR. MIRANDA: – Beneficio como este, de certo 
que não. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si se tractasse 
de uma questão de confiança, eu desceria da dignidade do 
meu caracter si continuasse a pedir aos nobres senadores 
que confiassem no ministerio. Entendo que a maneira por 
que o jury se ha de organisar, o prazo da formação da 
culpa e da incommunicabilidade dos indiciados, a 
repressão dos artigos anonymos que contêm injurias 
pessoaes e outras questões analogas não são de 
confiança ao ministerio. 

Ouvi um aparte do nobre senador pela provincia de 
Matto-Grosso que disse: «beneficios, como estes, de 
certo.» Senhores, é preciso não responder em apartes a 
argumentos; é preciso que o nobre senador demonstre na 
discussão que nenhum beneficio resultará das medidas 
que proponho. 

O SR. MIRANDA: – E eu fujo della? 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não venha 

manejar a arma do ridiculo contra um assumpto tão 
importante. 

O SR. MIRANDA: – Não estou ridicularisando. 
O SR. D. MANUEL: – As grandes emendas hão de 

vir do Sr. Miranda, elle já está com um calhamaço dellas. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si o que eu 

proponho não é um beneficio para o paiz, o nobre senador 
tem a obrigação de apresentar cousa melhor. O que disse 



impressões que deixou o 7 de abril. Dominava então um 
ciume, uma desconfiança extraordinaria do poder. 
Arrancavamos ao poder fraco das regencias 
importantissimas attribuições, sem as quaes o executivo se 
não póde manter, como si ellas foram um poder cercado 
de prestigio e de força. 

Dizia pois S. Ex. que no estado em que se achava o 
paiz, era preciso fortalecer a auctoridade. S. Ex. ponderou 
outro dia que estava ainda concorde com as opiniões que 
tinha enunciado a este respeito ha dezoito annos; mas 
confessou que hoje, que o poder tende a exorbitar, a sahir 
da esphera traçada pela constituição, é necessario que os 
homens do partido conservador tractem de reformar a 
legislação, por isso que hoje não se erguem mais aquellas 
vozes generosas que se ouviam em outro tempo para 
impedir a acção prejudicial do governo, para obstar a 
acção malefica ou infensa aos interesses publicos, ou 
como quizermos qualificar. Esta reclamação tambem eu 
faço a S. Ex. como o mais competente para tomar parte na 
refórma dessa lei; mas pedirei ao nobre 

o honrado senador pelo Rio de Janeiro é differente do 
ridiculo que o nobre senador por Matto-Grosso está 
lançando sobre o projecto. 

O SR. MIRANDA: – Protesto contra o que o nobre 
ministro está dizendo; não estou lançando ridiculo nenhum; 
não me exaspere; estou no meu direito dizendo que não é 
um beneficio. 

O SR. D. MANUEL: – Apresente um projecto 
substitutivo, Sr. Miranda. 

O SR. MIRANDA: – Si o Sr. presidente não pozer 
termo a esse incidente, continuaremos a discutir em 
apartes. 

O SR. D. MANUEL: – Isso é declamação. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os membros do 

parlamento que vêm as cousas por vidros de cores 
diversas daquellas por que vê o ministerio, têm de certo 
direito de achar inconvenientes nas medidas 

 



230                                                                      Sessão de 27 de Julho 
 

que propõe; mas não reconheço o direito de decidir de 
cadeira que tudo isto não presta para nada. 

(Os Srs. D. Manuel e Miranda trocam differentes 
apartes que não podemos ouvir por serem unisonos.) 

O SR. PRESIDENTE (com força): – Reclamo a 
attenção dos senhores que estão perturbando a discussão.

O SR. D. MANUEL: – Tem razão, Sr. presidente. 
O SR. MIRANDA: – Provocam-me! emquanto o Sr. 

presidente não tomar providencias, hei de continuar a 
defender-me em apartes. 

O SR. D. MANUEL: – Que providencias?
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu ia dizendo, 

senhores, que o beneficio que o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro fizer ao paiz ha de ser retribuido com o sentimento 
da maior gratidão; porque nós não indagamos agora si 
quem apresentou o projecto pertence ao partido 
conservador ou ao partido liberal, e V. Ex. vê que seria 
inconveniente a muitos respeitos trazer para aqui esta 
questão. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado, nada de partidos. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Por isso, 

senhores, tendo de responder ao discurso proferido pelo 
nobre senador por Pernambuco, receio pisar o terreno em 
que S. Ex. pareceu demorar-se por algum tempo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Veja si o Sr. 
senador visconde de Albuquerque offerece essas 
emendas. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, V. 
Ex. sabe que, si houve excessos de um partido, houve-os 
tambem do outro (apoiados); portanto é necessario 
esquecermos os excessos de um e do outro (apoiados), 
para que o paiz possa marchar e colher algumas 
vantagens do systema representativo. 

O SR. D. MANUEL: – Eis a conciliação. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A época das 

recriminações já passou; e de certo, que interesse poderá 
haver si nós formos revolver os tumulos para collocar a 
discussão no mais escorregadiço dos terrenos, no terreno 
das personalidades? 

O SR. D. MANUEL: – Isso é anachronico na época 
actual. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Perdôe pois o 
nobre senador por Pernambuco que eu nesta parte não 

em nenhum delles encontrei a idéa de se restabelecer o 
jury de accusação. 

Assim como tambem não vi ainda reclamações para 
se restaurarem as antigas junctas de paz. Os 
inconvenientes da execução do codigo do processo, nessa 
parte, foram tão palpavelmente demonstrados desde 1832 
até 1841, que ninguem se julgou mais auctorisado para 
querer restabelecer o jury de accusação ou as junctas de 
paz. 

Direi ao nobre senador que, elevando o numero de 
jurados, não tive em vista sinão as considerações que já 
expuz ao senado. Nós devemos manter o julgamento por 
jurados; essa instituição é um preceito da nossa 
constituição, é uma condição dos governos livres; todo o 
esforço do senado deve ser posto em melhorar esta 
instituição. 

Porconseguinte não está no pensamento do 
ministro da justiça, nem em algumas disposições de seu 
projecto se encontra idéa alguma contraria a que no paiz a 
justiça seja administrada por juizes e por jurados, segundo 
quer a constituição. 

Não posso terminar, Sr. presidente, sem agradecer 
ao nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, e ao 
nobre senador pela provincia de Minas Geraes a 
consideração que tributaram á memória do finado senador 
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi justiça que se 
lhe fez. ( Muitos apoiados). 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 
já tive a honra de expôr ao senado largamente o modo 
pelo qual encaro esta materia. Sou pouco amigo de fazer 
longos discursos e muito menos de repisar argumentos e 
razões já expendidas, até porque é muito raro conseguir 
que o adversario se dê por convencido. 

Eu pedi a palavra simplesmente para dar algumas 
breves explicações. 

O nobre ministro da justiça tinha dito em uma das 
sessões precedentes que havia consultado a secção do 
concelho de estado sobre o seu projecto. Eu não quiz 
contestar aberta e directamente a S. Ex., e por isso limitei-
me a dar algumas explicações, que agora vou desenvolver 
mais. 

O nobre ministro da justiça consultou o Sr. 
conselheiro Eusebio de Queiroz, o Sr. visconde de 



tome em consideração as proposições que S. Ex. 
enunciou. 

O SR. D. MANUEL: – Faz muito bem. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Tambem não 

posso estar de accôrdo com S. Ex., quando pretende o 
restabelecimento do jury de accusação e a extincção dos 
juizes municipaes, ficando sómente os juizes perpetuos de 
que falla a constituição. Sigo a este respeito a opinião do 
honrado senador pelo Rio de Janeiro. 

O jury entre nós póde ser um bom tribunal para 
julgar, mas é sempre máo como jury de pronuncia. Os 
factos provam isso; e provam, a meu vêr, de modo que, si 
não falha a minha memoria, é talvez o nobre senador o 
primeiro que, desde a lei de 3 de dezembro de 1841, tenta 
restaurar o primeiro concelho de jurados; ao menos todas 
as propostas de lei que eu consultei, e os projectos que 
resolvi, 

Jequitinhonha e o visconde de Uruguay, que são na 
verdade conselheiros de estado, assim como são 
senadores, desembargadores, etc. O nobre ministro da 
justiça convidou-nos, por um bilhete, para nos reunirmos 
em sua secretaria; não houve convocação da secção, não 
houve nomeação de relator, não houve aquellas formulas 
que o regulamento do concelho de estado prescreve; não 
houve porconseguinte parecer ou consulta. 

A primeira reunião teve logar no dia 5 de outubro. 
Não pude comparece nella por motivos que fiz saber ao 
nobre ministro. Compareci na 2ª e 3ª conferencia, não me 
recordo bem si houve duas ou tres; e então propozemos 
todos objecções ao projecto do nobre ministro. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não tinha 
ainda redigido o projecto. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Fui o menos 
adverso ao seu projecto... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ainda não havia 
projecto. 
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O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Havia as idéas 
do projecto. Fui o menos adverso ás suas idéas, porque 
confesso, tinha desejos de condescender com o nobre 
ministro quanto me fôsse possivel; mas S. Ex. ha de 
recordar-se que lhe fiz as ponderações que outro dia tive a 
honra de expôr ao senado. 

Essas conferencias não tiveram resultado algum e 
o nobre ministro formulou depois o seu projecto. 

No 1º de março deste anno, creio eu, o nobre 
ministro honrou-me com uma carta sua remettendo-me o 
dito projecto e pedindo o meu perecer, afim de que o 
mesmo projecto fôsse depois remettido officialmente á 
secção. Nunca o foi. 

Examinando o projecto, vi que o nobre ministro não 
tinha renunciado áquellas idéas que eu tinha combatido, 
porque o seu projecto estava organisado em conformidade 
com ellas. Suppuz, e creio que com razão, que o nobre 
ministro não as abandonava, e então limitei- me a fazer 
algumas observações sobre outros artigos com intenção 
de os melhorar segundo o meu fraco entender. 

Passados uns dias, o nobre ministro fez-me a honra 
de procurar, e então dei a S. Ex. estes apontamentos, que 
V. Ex. permittirá que eu leia. Chamo-os apontamentos, 
porque, posto estejam escriptos por minha letra, não estão 
por mim assignados: são idéas que se communicam 
confidencialmente. Ahi dizia eu o seguinte (lê): 

«Art. 1º Eu supprimiria as palavras – maiores de 22 
annos. – Não se póde ser doutor antes de 22, e bacharel 
antes de 21. Que garantia offerece um anno de mais? Si 
se procura a garantia de mais edade, então não basta um 
anno. A garantia está na escolha do governo, o qual não 
ha de ir entregar um cargo importante, que requer 
experiencia, a um moço sahido hontem das aulas. As 
palavras – 22 annos – sómente servem para suscitar 
discussões e embaraços. 

«Art. 3º Não vejo razão para se excluir a seguinte 
hypothese do art. 60 do regulamento de 31 de janeiro de 
1842 – ou porque se tenha commettido alli algum, ou 
alguns crimes de tal gravidade, e revestidos de 
circumstancias taes, que requeiram uma investigação mais 
escrupulosa, activa e intelligente. 

«Ha casos em que é necessario muita sagacidade, 
muita actividade da parte do formador da culpa para fazer 
apparecer, e quasi adevinhar provas, que intelligencias 

que pequena, do anno de practica? Que practica têm os 
moços que sahem dos bancos das academias? 

«Art. 24. Não tenho agora presente o projecto 
primitivo do nobre ministro, mas creio que este art. 24 se 
referia ao julgamento de injurias impressas, o qual passava 
a pertencer aos juizes de direito. (lê)» 

«Não concordo com este artigo. Restabelece o jury 
de accusação nos casos de que tracta, certamente como 
uma garantia contra a pronuncia do juiz singular. Dá 
depois recurso para a relação como uma garantia contra o 
jury de accusação. O juiz municipal pronuncia, por 
exemplo, o jury de accusação absolve, o juiz de direito 
recorre para a relação, esta manda subsistir a pronuncia, e 
o juiz de direito julga a final em uma causa na qual já foi 
recorrente.» 

«Acho defeituosa esta mistura do jury com o juiz de 
direito e a relação sobre o merecimento da causa: – é 
contraria a toda a nossa legislação. 

«Para que resuscitar o jury de accusação sómente 
para um caso tão especial? Si esse jury é uma garantia 
importante para esses crimes, porque não o é e não se 
restabelece para outros?... Quaes são as razões 
especiaes no caso em questão?... Mas tanto não se confia 
nesse jury, que da sua decisão se dá recurso para a 
relação. Torna-se o juiz de direito, que julga afinal, o fiscal 
do jury de accusação, sendo necessario que concorde com 
sua decisão. A intervenção desse jury é portanto inutil.» 

«Não é mais simples exigir a sustentação da 
pronuncia pelo juiz de direito e dar desse despacho 
recurso para a relação? Julgar o juiz de direito afinal, e dar 
da sua sentença appellação para a relação? O jury póde 
ser sustentado entre nós como tribunal que julga a final, 
debatida a causa completamente, mas é máo juiz de 
pronuncia.» 

«Arts. 26, 27 e 28. Duvido de que as grandes 
cidades, como por exemplo, a Bahia e Pernambuco, possa 
um só juiz de direito accumular o expediente do civel e 
orphãos sem grande prejuizo do andamento dos 
processos. 

«Art. 33. Este artigo contém o mesmo que o art. 148 
do codigo do processo, e o mais que accresce-me parece 
meramente regulamentar.» 

«Art. 40. Não me conformo com esta regra tão 
absoluta, que revoga o art. 61 do codigo penal: o réo póde 



mediocres e atadas não suspeitam e não descobrem. 
«Ha, por exemplo, um crime de envenenamento, ou 

com circumstancias atrozes, que não perturba a 
tranquillidade publica, e em que não estão involvidas 
pessoas importantes, mas que produz impressão no 
publico, e requer um exemplo. O juiz municipal é lerdo, 
falto da necessaria sagacidade, incapaz de descobrir e 
reunir bem as provas, sendo aliás idoneo para processar 
bem no civel, e para julgar segundo as provas colhidas por 
outros.» 

«Ha risco de ficar impune o crime por mal 
investigado. Porque não ha de poder em tal caso, e por 
execução, o chefe de policia formar a culpa?» 

Estou lendo um borrão. Vejo aqui uma nota a lapis 
que indica observações sobre outro artigo e accrescenta – 
rasguei Si existirem, o nobre ministro ha de tel-as no 
apontamento que lhe dei. (lê) 

«Art. 6º Não faltam bachareis com 1 anno e mais de 
practica para os logares. Esses juizes nem sempre provam 
bem pela sua falta de consistencia, practica e experiencia. 
Para que destruir a garantia, ainda 

commetter 3 ou 4 crimes de natureza differente, e a pena 
correspondente ao maior póde ser insignificantemente 
maior do que cada uma das outras impostas aos delictos 
menores. Esta insignificante differença produz a quasi 
impunidade destes, e os criminosos acharão vantagem em 
commetter mais de um crime. A multa terá pouca 
importancia para aquelles que logo a poderem pagar, 
sendo uma pena muito mais forte para os pobres.» 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu acceitei todas 
essas emendas do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – E’ inteiramente 
exacto o que o nobre ministro diz. Portanto fiquei 
entendendo que o nobre ministro, não julgando 
procedentes as observações que eu tinha feito, resolvêra 
conservar no seu projecto as idéas que eu impugnára; 
mas, apezar disto, lembrei aquellas modificações que nos 
pareceram convenientes para melhorar o projecto do nobre 
ministro em outros pontos, conforme os apontamentos que 
acabei de lêr; note o senado que tudo isto teve logar 
particularmente. 
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Ora, pergunto, ficaria eu inhibido de impugnar 
aquelles pontos sobre os quaes não tinha offerecido 
modificação, porque entendi que o nobre ministro as não 
queria? poderia eu ficar inhibido, quer como conselheiro de 
estado, quer como senador, de tomar parte nesta 
discussão e de dizer a minha opinião sobre pontos em que 
não concordei? Naquella época eu não sabia se tomaria 
parte na discussão: confesso ao nobre ministro que era 
meu desejo não o fazer. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Mas, estarei 

inhibido de o fazer agora por qualquer motivo? Poderá 
haver contradicção no meu procedimento? Certamente 
não. Portanto está averiguado que eu não vim aqui 
contrariar qualquer proposição que emittisse, quer como 
conselheiro d’estado, quer como senador, quer como 
homem; mas não me considero obrigado a sustentar 
doutrinas que não approvei, e sobre as quaes antes fiz 
observações. 

O nobre ministro ponderou que estas questões não 
são questões politicas. E’ necessario que distingámos. 
Quando se tracta de uma ou outra providencia secundaria, 
concordo; mas, quando se tracta das feições da 
organisação judiciaria, não. E tanto assim que, restabeleça 
o nobre ministro a organização judiciaria do codigo do 
processo, e verá que as feições democraticas da nossa 
organisação tornam-se mais pronunciadas. 

O que é que dá côr politica e fórma ao governo? E’ 
sobretudo a maneira por que são organisadas as 
instituições judiciarias e as administrativas. Qual é a razão 
principal por que tomo parte nesta discussão? Porque 
desejava que o projecto do nobre ministro não parecesse 
satisfazer doutrinas que não satisfaz, e que eu e meus 
amigos temos combatido; porque não desejava que o seu 
projecto passasse, por exemplo, como estabelecendo uma 
separação entre a policia e a justiça, separação que não 
existe.... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O que é possivel 
fazer. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – ...não que eu 
condemne o projecto do nobre ministro por não consagrar 
essa separação; mas não quero que uma mystificação, 
uma falsa e apparente victoria possa servir de 
condemnação a homens politicos com os quaes tenho 

concelho d’estado de Napoleão I. Mas ahi o conselheiro 
d’estado era um mero instrumento, não só administrativo, 
como politico. Não erão homens politicos membros de 
camaras, onde procurassem fazer prevalecer suas idéas 
politicas sobre as do ministerio. Nas monarchias 
constitucionaes porém a separação se torna mais 
necessaria. 

Reconheço que entre nós não é facil estabelecel-a, 
porque não ha grande affluencia de negocios de cada uma 
das especies, nem abundancia de homens practicos na 
politica e na administração, para compôrem os dois ramos. 
Mas o que digo e repito é que não é possivel exigir que 
homens politicos, membros das camaras, se abstenham 
de fazer prevalecer os seus principios e convicções e 
renunciem a certo modo de proceder politico pela 
consideração de que foram ouvidos sobre taes e taes 
medidas administrativas. E, partindo da separação que 
existe entre a politica e a administração, direi que o 
conselheiro d’estado, consultado em abstracto sobre uma 
medida da administrativa sem relação a considerações 
politicas, não é obrigado, como senador, nem como 
deputado, a fazer servir essa medida á uma politica que 
elle condemna. 

Si o conselheiro de estado fôr ouvido sobre uma 
medida administrativa em relação á sua applicação e 
alcance politico, deve dizer o que entende com franqueza 
e verdade, e não é de crer que vá depois combater em 
publico o que aconselhou. Mas, si não se lhe pede, nem 
elle dá conselho politico, a simples circumstancia de haver 
sido ouvido em obstracto sobre uma medida administrativa 
não tolhe a sua opinião e procedimento politico como 
membro das camaras. Foi esta a theoria de que eu 
procurei servir-me para responder ao nobre ministro, 
quando disse que tinha sido ouvida a secção de justiça do 
concelho de estado sobre o seu projecto. Não quiz então 
dizer que não tinha sido ouvida, sendo-o apenas seus 
membros, singular, particular e não officialmente. 

Sr. presidente, o nobre ministro para responder á 
parte do meu discurso, na qual procurei demonstrar que o 
seu projecto, tal qual estava, para procurar obter a 
inculcada separação da politica da justiça, havia privado as 
freguezias de auctoridades que podessem conhecer dos 
crimes policiaes, e das contravenções ás posturas das 
camara; o nobre ministro, digo, fez vêr que o dito projecto 



vivido ligado.  
O SR. MIRANDA: – Muito bem! 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não considero 

isso como victoria. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não quero, por 

exemplo, que se dê como conciliação de idéas uma cousa 
que não concilia nada, até porque não existe. 

Senhores, o nobre ministro fez algumas 
considerações sobre um ponto em que toquei 
relativamente ao concelho de estado. Eu penso ha muito 
tempo, e desde que se discutiu a lei do concelho de 
estado, no senado em 1841, que a accumulação das 
funcções politicas com as funcções administrativas no 
concelho de estado composto de membros vitalicios, póde 
trazer comsigo graves inconvenientes. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não me parece 
assim. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não tenho 
idéa de uma organisação de concelho d’estado, que 
misturasse o politico e o administrativo, a não ser o 

conserva a essas auctoridades policiaes a attribuição de 
fazerem assignar termos de bem viver. Não contesto isso; 
o que digo é que a respeito de todos os delictos que estão 
comprehendidos na parte 4ª do codigo penal chamados 
policiaes e que têm uma pena menor de 6 mezes de prisão 
com trabalho, não ha nas freguezias auctoridade alguma 
que possa conhecer delles, que possa formar-lhes 
processo para a imposição das penas do codigo. 

Não tractei somente do crime de vadiação; tractei 
de todos os crimes policiaes, e portanto do uso de armas 
defesas, das acções commettidas contra os costumes e a 
moral publica, de certas offensas á religião, do crime de ter 
casa de tabolagem para jogos, e de muitos outros. O termo 
de bem viver não comprehende esses delictos, e nem por 
elle se póde impôr as penas do codigo. 

A nossa população está acostumada a ter certas 
providencias ao pé de si; ha uma infinidade de crimes 
pequenos cuja repressão não vale a pena de ir procural-a 
na cabeça do termo, 8 ou 10 legoas 
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distante; é preciso que a legislação consulte tambem a 
commodidade dos habitantes das localidades para não 
obrigal-os a despesas e trabalhos que não são 
compensados pela conveniencia da imposição de uma 
pena leve, na qual ninguem, ás vezes, é immediatamente 
interessado. 

Estou convencido que não foi essa a intenção do 
nobre ministro, porque S. Ex. conhece certamente os 
inconvenientes ponderados; mas queria elle estabelecer a 
inculcada separação da policia e justiça, e não pôde 
proceder por outro modo. Pois, senhores, para termos a 
esteril consolação de dizer que a justiça está separada da 
policia, no papel, hão de essas populações todas ficar 
privadas dos meios necessarios para reprimir uma 
infinidade de pequenos delictos, que tanto incommodam, e 
são o primeiro degráo para os grandes? 

Reconheço, como o nobre ministro, que o acto da 
pronuncia é muito importante, mas não sei em que póde 
isso infirmar o que eu disse. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nessa parte 
respondi ao Sr. visconde de Abaeté. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – O que eu notei 
foi isto: o nobre ministro tira aos subdelegados a 
pronuncia, mas conserva-lhes a formação da culpa. Não 
duvido votar por isso; mas, sendo provisoria aquella 
pronuncia, não podendo ter effeito, sem confirmação do 
juiz municipal, a modificação do nobre ministro não tem 
importancia alguma. A importancia toda está na formação 
da culpa: uma vez que o nobre ministro conserva (e na 
minha opinião conserva bem) aos subdelegados a 
attribuição de a formarem, não vejo inconveniente em que 
aquella pronuncia provisoria deixe de ser feita pelo 
subdelegado. Quer fique subsistindo quer não, o resultado 
é quasi o mesmo. O que me parece indispensavel é que a 
formação da culpa possa ser feita nas freguezias, seja por 
quem fôr, já não faço questão dos subdelegados. 

Em uma freguezia de um termo, por exemplo, de 
10, 12 ou 24 leguas é commettido um crime. Os nobres 
senadores sabem que a principal condição para a 
descoberta de um delicto é a presteza na indagação delle, 
porque, passado algum tempo, os vestigios apagam-se, as 
testimunhas dispersam-se, são seduzidas ou ameaçadas, 
o criminoso evade-se, emfim as provas desapparecem, ou 
vão enfraquecendo; um crime indagado um anno depois 

com o nosso procedimento. Vou procurar justificar-me, não 
tracto de justificar cada um dos outros membros da 
commissão, porque elles saberão justificar-se 
perfeitamente. 

V. Ex. sabe que, quando se tracta de um parecer de 
commissão, muitas vezes os membros della não se 
conformam com todas as razões do parecer, mas 
assignam-o por se conformarem com a conclusão. 

A conclusão do parecer era esta (lendo): «Portanto, 
avista das observações que submettem á illustração do 
senado, são as commissões de parecer que entrem em 
discussão os dois projectos, considerando-se o projecto do 
Sr. ministro da justiça como substitutivo, si S. Ex. assim o 
offerecer na discussão.» 

Eu entendo, Sr. presidente (talvez seja erro meu de 
intelligencia, e peço a V. Ex. que não veja no que vou dizer 
nenhum animo de censurar a mesa ou a V. Ex.), eu 
entendo que, quando ha um parecer de commissão 
tendente a encaminhar a discussão, a alterar ou modificar 
por qualquer maneira as formulas seguidas na casa; eu 
entendo, digo, que a primeira cousa que se deve discutir é 
esse parecer. (Apoiados.) 

Ora, si o parecer em questão tivesse sido 
previamente discutido e o senado tivesse resolvido que 
entrassem ambos os projectos em discussão, e si nessa 
discussão o nobre ministro da justiça apresentasse o seu 
projecto como substitutivo, era minha intenção votar contra 
o projecto de 1854, para que o do nobre ministro passasse 
á segunda discussão, afim de ser nella examinado. 

O SR. MIRANDA: – Neste sentido orei eu. 
O SR. D. MANUEL: – Tambem sabemos as razões 

disso. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Não vim ao 

senado no dia em que o projecto de 1854 foi dado para a 
1ª discussão; vindo no dia seguinte, perguntei o que estava 
em discussão; disseram-me que era o projecto de 1854 
sómente; sem o do nobre ministro, e sem o parecer da 
commissão. Votei contra o projecto de 1854, que ninguem 
quer, e esta votação não era por si só hostil ao projecto do 
Sr. ministro. Minha intenção era, como já disse, votar para 
que o projecto do nobre ministro tivesse 1ª discussão, que 
não teve, e que passasse á 2ª, afim de ser bem 
examinado. 

O SR. D. MANUEL: – O que queriam era pôr em 



de commettido, é muito mais difficilmente descoberto; é 
necessario sobretudo, em logares distantes, que haja 
quem acuda logo.   

O nobre ministro lembrou que, quando se discutia a 
lei de 3 de dezembro, varios senadores, que eram da 
opposição, mandaram emendas. Eu recordo-me, em geral, 
dessas emendas; mas umas tendiam a destruir 
completamente o systema da lei e eram mandadas por 
opposicionistas; estavam no seu direito; outras tendiam a 
fazer algumas pequenas modificações. Ora, poderá o 
nobre ministro querer que alguem mande emendas em 
sentido que destrua o pensamento de sua lei? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E nem é a lei delle 
que está em discussão. 

O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 
tem-se aqui por vezes citado o parecer da commissão que 
tive a honra de assignar com meus illustres collegas, e 
tem-se querido enxergar nelle contradicção 

conflicto o ex-ministro da justiça com o ministro actual. 
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Sr. presidente, 

a hora está adiantada, já não ha casa e portanto termino 
aqui. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
declara adiada a discussão e dá para ordem do dia da 
seguinte sessão: 

1ª Parte. – Discussão do requerimento adiado, por 
se ter pedido a palavra, e o resto das materias já 
designadas. 

2ª Parte. – Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e vinte minutos da 

tarde. 
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ACTA DE 28 DE JULHO. 
 
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 

A’s 10 horas e 3 quartos da manhan, feita a 
chamada, acharam-se presentes 28 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Cunha 
Vasconcellos, Souza Franco, Gonçalves Martins, Paula 
Pessoa, – Vianna, Wanderley, marquez de Itanhaem, 
visconde de Sapucahy e visconde de Maranguape, e sem 
ella os Srs. Silva Ferraz, barão da Boa Vista, barão do 
Pontal, barão de Suassuna, Souza Queiroz, Carneiro de 
Campos, Paula Albuquerque, Almeida e Albuquerque, 
Mendes dos Santos, Miranda, Cansansão do Sinimbú, 
Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Souza Ramos, 
Fernandes Torres, Nabuco, Vergueiro, visconde de 
Albuquerque e visconde de Uruguay. 

O Sr. 1º Secretario leu um aviso do ministerio dos 
negocios do imperio, participando que S. M. o Imperador 
se digna de receber no paço da cidade a deputação do 
senado que tem de felicitar o mesmo augusto senhor, no 
dia 29, pelo anniversario natalicio da serenissima princeza 
imperial a Sra. D. Isabel. 

O Sr. Presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa; convidou 
aos Srs. senadores presentes para trabalharem nas 
commissões, e deu para ordem do dia 30 a mesma já 
designada. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira, 
compareceram os Srs. Souza Franco, visconde de 
Albuquerque, Sinimbú, Silveira da Motta e Miranda. 
 

ACTA DE 30 DE JULHO. 
 

A’s 10 horas e 3 quartos da manhan, feita a 
chamada, acharam-se presentes 27 Srs. senadores, 
faltando com causa participada os Srs. Cunha 
Vasconcellos, Souza Franco, Vasconcellos, Gonçalves 
Martins, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, marquez de 
Olinda e visconde de Maranguape; e sem ella os Srs. 
Ferraz, barão de Antonina, barão de Bôa Vista, barão de 
Muritiba, barão de Pindaré, barão do Pontal, barão de 
Suassuna, Carneiro de Campos, Souza Queiroz, Paula 

parte da ordem do dia. – Requerimento do Sr. Candido 
Borges, pedindo informações ao governo. Discursos dos 
Srs. marquez de Olinda, Silveira da Motta, Souza Franco, 
D. Manuel e Candido Borges. Retirada do requerimento. – 
Segunda parte da ordem do dia. – Reforma judiciaria. 
Discurso do Sr. Euzebio de Queiroz. 
 

A’s 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre 
a sessão, estando presente 30 Srs. senadores. 

Lidas as actas de 27, 28 e 30 do corrente mez, são 
todas approvadas. 

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte 
 

  EXPEDIENTE. 
 
Um aviso do ministerio dos negocios da justiça 

remettendo um dos autographos da resolução da 
assembléa geral, egualando os ordenados dos professores 
de lithurgia dos seminarios do Imperio aos dos outros 
professores dos mesmos seminarios; na qual resolução S. 
M. o Imperador consente. – Fica o senado inteirado, e 
manda-se communicar á camara dos deputados. 

Outro aviso do ministerio dos negocios da fazenda, 
remettendo cópias do contracto ultimamente celebrado em 
Londres para o emprestimo á companhia da estrada de 
ferro de D. Pedro II, e do decreto e instrucções expedidas 
á legação imperial naquella côrte a similhante respeito. – A 
quem fez a requisição.  

Tres officios do 1º secretario da camara dos 
deputados acompanhando as quatros seguintes  

 
PROPOSIÇÕES. 

 
1ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica o governo auctorizado a emprestar, 

debaixo das condições que entender convenientes, até á 
quantia de 300:000$, á companhia que se incorporar em 
qualquer parte do Imperio para navegar o rio de S. 
Francisco, aquem da cachoeira de Paulo Affonso, ou a 
conceder-lhe a garantia de 7%, comprehendidos os juros e 
amortização, para que possa ella dentro ou fóra do Imperio 
effectuar egual emprestimo.» 

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em 
contrario.» 



Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, 
Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Souza Ramos, 
Fernandes Torres, Fonseca, Nabuco, marquez de 
Abrantes e visconde do Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que não podia haver 
sessão por falta de numero para formar casa; e convidou 
aos Srs. senadores presentes para trabalharem nas 
commissões. 

Logo depois de deixar o Sr. presidente a cadeira, 
compareceram os Srs. Ferreira Penna e Vasconcellos 
(ministro da justiça). 

 
SESSÃO DE 31 DE JULHO. 

 
PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
 

Summario. – Expediente. – Requerimento de 
urgencia relativamente a reforma judiciaria. Discursos dos 
Srs. visconde de Jequitinhonha; D. Manuel, Silveira da 
Motta, Dantas, marquez de Olinda e Pimenta Bueno. 
Rejeição. – Primeira 

«Paço da camara dos deputados, em 27 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2º secretario.» 

2ª A assembléa geral resolve: 
«Art. 1º Fica o governo auctorisado a emprestar á 

Companhia Pernambucana de Navegação Costeira, 
debaixo das condições que julgar convenientes, a quantia 
de 300:000$ para a compra de novos vapores, ou a 
garantir egual emprestimo, que para o mesmo fim a 
companhia contrahir dentro ou fóra do Imperio, comtanto 
que a dita garantia não exceda a 7%, comprehendidos os 
juros e amortização.»  

«Art. 2.º Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 27 de julho de 
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 
2º secretario.» 
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3ª A assembléia geral resolve: 
«Artigo unico. Fica approvada a pensão annual de 800$, 

concedida por decreto de 10 de junho de 1858 D. Luiza Angelica 
Pereira de Moura, viuva de José Lino de Moura, que perceberá 
desde a data do mesmo decreto; revogadas para esse fim as 
disposições em contrario. 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de julho de 1858. 
– Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier Paes 
Barreto, 1° secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2° secretario.» 

4ª A assembléa geral resolve:  
«Artigo unico. Fica auctorisado o governo para applicar á 

conservação e melhoramento da fonte e poços das aguas 
gazosas denominadas – aguas virtuosas da Campanha – na 
provincia de Minas Geraes, o producto da loteria extrahida em 
virtude da resolução de 26 de setembro de 1847, que nesta parte 
fica revogada, bem como quaesquer outras disposições em 
contrario.» 

«Paço da camara dos deputados, em 30 de julho de 1858. 
– Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier Paes 
Barreto, 1° secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2° secretario. 

Vão todas a imprimir, não estando já impressas. 
Um requerimento de Caetano Dias da Silva, emprezario 

da colonia do Rio Novo, pedindo que se decrete um emprestimo 
de 300:000$ sem juros, por 5 annos, e com as condições que 
offerece em auxilio da mesma colonia. – A’ commissão de 
fazenda. 

Outro dito de Manuel Agostinho do Nascimento, ex-
escripturario do extincto commissariado do exercito, pedindo a 
decretação de uma resolução que o declare comprehendido na 
disposição da de 31 de outubro de 1831. – A’ commissão de 
marinha e guerra. 

O Sr. 2° Secretario lê o seguinte parecer: 
«A commissão de instrucção publica e negocios 

ecclesiasticos, tendo examinado, em virtude da deliberação 
tomada pelo senado na sessão de 27 do corrente, a proposição 
da camara dos deputados sobre os vencimentos dos membros 
dos cabidos e empregados da Capella Imperial e cathedraes, 
offerece as seguintes emendas, esperando que o debate lhe dê 
occasião opportuna para expôr os motivos por que as – julga 
dignas de approvação.» 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: 
«Cada um dos membros dos cabidos e empregados da 

capella imperial e cathedraes das diversas dioceses do Imperio 
terá d’ora em diante os vencimentos marcados na tabella annexa 
á presente resolução.» 

Substitua-se o art. 2° pelo seguinte: 
«A respeito dos musicos da dita capella continuarão a ser 

observadas as disposições do art. 9° do decreto n. 697 de 10 de 
setembro de 1850.» 

«Supprima-se o art. 3°» 

Tabella dos vencimentos dos membros dos cabidos e 
empregados da capella imperial e cathedraes, a que se refere a 
resolução desta data. 
 

PESSOAL. 

CAPELLA IMPERIAL E 
CATHEDRAL DO RIO DE 

JANEIRO. C
on
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ua
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6 Monsenhores........................ 1:800$ 820$ 2:600$
16 Conegos.............................. 1:200$ 400$ 1:600$
16 Capellães cantores.............. 600$ 100$ 700$
3 Mestres de ceremonias........ 600$ 100$ 700$
1 Thesour.º de alfaias, etc....... 400$ 200$ 600$
2 Thesouros da sachristia......... 400$ 200$ 600$

10 Sacristas.............................. 200$ 100$ 300$
2 Masseiros............................. 150$ 50$ 200$
4 Sineiros e varredores........... 200$ 100$ 300$
1 Andador do Sacramento...... 100$ 50$ 150$
2 Mestres de capella e 

compositores............................ 
 

625$ 375$ 1:000$
2 Organistas............................ 500$ 100$ 600$
1 Inspector e fabriqueiro..........  800$ 800$
1 Mestre de ceremonias do 

sollio......................................... 
 

500$ 500$
1 Conego cura.........................  400$ 400$
1 Seu coadjutor.......................  200$ 200$
2 Capellães regentes do côro  100$ 100$
1 Dos ditos capellães 

regentes, que ensinar 
cantochão................................. 

 

200$ 200$
1 Encarregado das tribunas....  100$ 100$

 
CATHEDRAL DA BAHIA. 

 
1 Deão.............................. 1:100$  1:100$
1 Arcediago....................... 1:000$  1:000$
1 Mestre escola................. 1:000$  1:000$
1 Chantre.......................... 1:000$  1:000$
1 Thesoureiro mór............. 1:000$  1:000$
9 Conegos prebendados... 800$  800$
4 Conegos de meia 

prebenda............................ 600$  600$
10 Capellães...................... 250$ 50$ 300$
1 Mestre de ceremonias...  250$ 250$
1 Dito do solio 

archiepiscopal....................  240$ 240$
1 Sub- chantre..................  300$ 300$
1 Sacristão-mór................. 200$ 50$ 250$
6 Moços do côro............... 100$ 50$ 150$



«Paço do senado, 30 de julho de 1858. – José de Araujo 
Ribeiro. – H. Ferreira Penna. – Baptista de Oliveira.» 

1 Mestre de capella........... 400$ 200$ 600$
1 Organista....................... 300$ 50$ 350$
1 Porta-massa................... 100$ 50$ 150$
1 Sineiro............................ 250$ 50$ 300$
1 Perreiro ......................... 100$ 50$ 150$

 
CATHEDRAL DO MARANHÃO. 

 
1 Arcedisgo.................. 1:100$  1:100$
1 Arcipreste.................... 1:000$  1:000$
1 Chantre....................... 1:000$  1:000$
1 Mestre escola............. 1:000$  1:000$

12 Conegos.................... 800$  800$
8 Beneficiados............... 460$  460$

18 Capellães................... 250$ 50$ 300$
6 Moços do côro............ 100$ 50$ 150$
1 Mestre de ceremonias 

do prelado....................... 
 

240$ 240$ 
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1 Dito do 
cabido............. 

 250$ 250$ 

1 Sub-chantre e 
mestre de 
cantochão.............. 

 
250$ 250$ 

1 Organista 
................... 

300$ 50$ 350$ 

1 Sacristão..................
... 

200$ 50$ 250$ 

1 Sineiro.....................
.... 

200$ 50$ 250$ 

1 Porteiro da 
massa....... 

100$ 50$ 150$ 

1 Guarda.....................
... 

 150$ 150$ 

1 Armador..................
.... 

 125$ 125$ 

1 Altareiro..................
..... 

 200$ 200$ 

 
CATHEDRAL DE MARIANNA. 

 
1 Arcediago................

.... 
1:100$  

1:100
$ 

1 Thesoureiro 
mór.......... 

1:000$  
1:000

$ 
1 Chantre....................

... 
1:000$  

1:000
$ 

1 Arcipreste................
.... 

1:000$  
1:000

$ 
10 Conegos..................

.... 
800$  800$ 

9 Capellães.................
... 

250$ 50$ 300$ 

1 Mestre de 
ceremonias 

 400$ 400$ 

1 Dito do solio 
episcopal.................
.... 

 
400$ 400$ 

1 Sub-
chantre................ 

 400$ 400$ 

1 Sub-
thesoureiro.......... 

 200$ 200$ 

4 Moços do 
côro............ 

100$ 50$ 150$ 

1 Organista.................
... 

300$ 50$ 350$ 

1 Porteiro da 
massa....... 

100$ 50$ 150$ 

1 Sacristão..................
... 

200$ 200$ 400$ 

1 Cura........................
.... 

 400$ 400$ 

1 Seu 
coadjutor.............. 

 150$ 150$ 

 
CATHEDRAL DE OLINDA. 

2° Dito 
.......................... 100$ 50$ 150$ 

10 Acolylos ou 
meninos do 
côro..................... 100$ 50$ 150$ 

1 Porteiro.................
... 100$ 50$ 150$ 

3 Guardas................
...  150$ 150$ 

2 Sineiros.................
... 100$ 50$ 150$ 

 
CATHEDRAL DE S. PAULO. 

 
1 Arcediago.............

.... 1:100$  1:100$ 
1 Arcipestre.............

.... 1:000$  1:000$ 
1 Chantre.................

... 1:000$  1:000$ 
1 Thesoureiro-

mór...... 1:000$  1:000$ 
10 Conegos...............

... 800$  800$ 
10 Capellães..............

... 300$  300$ 
1 Mestre de 

ceremonias...........
...  500$ 500$ 

1 Sub-
chantre.............  490$ 490$ 

1 Sacristão-
mór........... 200$ 50$ 250$ 

6 Moços do 
côro......... 100$ 50$ 150$ 

1 Porteiro da 
massa.... 100$ 60$ 160$ 

1 Mestre de capella 
e 
organista..............
.... 300$   200$ 500$ 

1 Um professor de 
theologia 
moral........    600$ 600$ 

1 dito de theologia 
dogmatica.............
...                600$ 600$ 

1 dito de 
latim.............  300$ 300$ 

1 Encarregado do 
relogio..................
.... 150$   50$ 200$ 

 
Paço do senado, 30 de julho de 1858. – II. Ferreira 

Penna. – José de Araujo Ribeiro. – Baptista de Oliveira. 

Vai a imprimir.  
Compareceram durante a sessão mais dez Srs. 



 
1 Deão........................

.... 
1:100$  

1:100
$ 

1 Arcediago.................
... 

1:000$  
1:000

$ 
1 Thesoureiro-

mór.......... 
1:000$  

1:000
$ 

1 Chantre....................
.... 

1:000$  
1:000

$ 
1 Mestre-

escola.............. 
1:000$  

1:000
$ 

9 Conegos 
prebendados 

800$  800$ 

4 Conegos de meia 
preb.........................
.... 600$  600$ 

8 Capellães.................
... 250$ 50$ 300$ 

1 Mestre de 
ceremonias.  250$ 250$ 

1 Sub-
Chantre................  250$ 250$ 

4 Moços do 
côro............. 100$ 50$ 150$ 

1 Mestre de 
capella........ 300$ 200$ 500$ 

1 Organista.................
.... 300$ 50$ 350$ 

1 Sacristão..................
.... 200$ 50$ 250$ 

1 Porteiro da 
massa....... 100$ 50$ 150$ 

1 Sineiro......................
... 200$ 50$ 250$ 

1 Cura.........................
....  400$ 400$ 

1 Seu 
coadjutor..............  150$ 150$ 

 
CATHEDRAL DO PARA’. 

 
1 Arcediago................

.... 
1:100$  

1:100
$ 

1 Arcipreste................
.... 

1:000$  
1:000

$ 
1 Chantre....................

... 
1:000$  

1:000
$ 

1 Mestre de 
escola......... 

1:000$  
1:000

$ 
14 Conegos..................

.... 
800$  800$ 

8 Beneficiados............
... 

460$  460$ 

4 Capellães 
cantores..... 

250$ 50$ 300$ 

1 Mestre de 
ceremonias do 
solio........................ 

 
240$ 240$ 

1 Dito do  250$ 250$ 

senadores. 
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, a 

deputação do senado dirigiu-se no dia 29 deste mez ao 
paço, e eu, como orador da deputação, dirigir á Sua 
Magestade Imperial o seguinte discurso:  

«Senhor. – A rotação constante do planeta que 
habitamos vem hoje pela duodecima vez marcar nos fastos 
do Brasil o dia 29 de julho, como um dos mais venturosos 
para a nossa patria, e reunir-nos perante o throno para 
offerecermos a V. M. Imperial as mais respeitosas e sinceras 
congratulações por tão assignalado favor da Providencia.» 

«Quando em 1846 n’ um egual dia deste mez de tão 
gratas recordações para V. M. I. e para a nação brasileira, o 
écho dos canhões annunciava aos habitantes desta heroica 
cidade o nascimento da augusta filha de V. M. I. a 
serenissima princeza, senhora D. Isabel, canticos unisonos 
de alegria se entoavam por toda a parte ao ver desabrochar 
um novo ramo da imperial dynastia, um novo penhor da 
perpetuidade da côroa na augusta familia que o Anjo Tutelar 
do Brasil lhe concedêra para conduzil-o ao fastigio da 
grandeza e do poder, e collocal-o entre as primeiras nações 
do globo: cada um de nós os Brasileiros se comprazia de ver 
por este modo satisfeito o voto de nossos maiores, 
solemnemente consignado no art. 116 do pacto 
fundamental sob as mui significativas palavras – imperará 
sempre no Brasil.»  

«Hoje a nação inteira applaude a renovação de 
anniversario da augusta primogenita de V. M. I, herdeira 
presumptiva do throno e sucessora nas virtudes que tanto o 
abrilhantam: porque reconhece neste dom da Providencia 
uma garantia segura da estabilidade de nossas instituições 
fundamentaes; porque vê na jovem princeza imperial, 
guiada pela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



cabido............. 
10 Capellães 

acolylos...... 
200$ 50$ 250$ 

1 Sub-
chantre................ 

 250$ 250$ 

1° Thesoureiro dos 
pontificaes...............
.... 

 
200$ 200$ 

2° Dito.........................
.....  130$ 130$ 

1 Organista.................
... 300$ 50$ 350$ 

5 Musicos...................
....  240$ 240$ 

1° Sacristão..................
... 200$ 50$ 250$  
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mais esclarecida educação e por exemplos admiraveis, 
crescerem com a edade os dotes que asseguram á futura 
geração o mesmo regimen de justiça e sabedoria que nos 
tem levado ao ponto, a que já, chegámos entre as nações 
civilisadas. 

«O senado de quem somos orgão, associando-se a 
esta manifestação unanime de prazer e contentamento nos 
envia, senhor, em solemne deputação á augusta presença 
de V. M. I. para exprimirmos os sentimentos que o animam 
neste dia de tantas esperanças para a nossa patria, e para 
felicitarmos a V. M. I. e á excelsa imperatriz do Brasil por 
tão fausto motivo: e confia que os seus votos sinceros e 
cordiaes pela prosperidade da familia imperante serão 
benignamente acolhidos por V. M. I.» 

Sua Magestade Imperial dignou-se dar a seguinte 
resposta: 

«E’ cheio de vivo jubilo que reconheço a 
espontaneidade com que sempre o senado me patenteia o 
seu regozijo por todos os successos que possam ser 
motivo de alegria para mim e minha familia.» 

O SR. PRESIDENTE: – A resposta de S. M. o 
Imperador é recebida com muito especial agrado. 

 
URGENCIA PARA A DISCUSSÃO DE REFORMA 

JUDICIARIA. 
 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, pedi a palavra unicamente para renovar um 
requerimento que já fiz em outra occasião, para que o 
projecto de reforma judiciaria preceda na discussão a 
todos os outros objectos. 

Si acaso continuar o systema por V. Ex. adoptado 
nas ultimas sessões de dividir a ordem do dia em 1ª e 2ª 
parte, o projecto de reforma judiciaria limitar-se-ha a ter um 
discurso por dia, e isto necessariamente ha de embaraçar 
que se tome este anno uma deliberação a este respeito; 
qual deva ser ella, isto é questão que não me pertence; 
que pertence ao senado. 

Mas não quero de fórma alguma ficar com 
escrupulo de não ter lembrado ao senado a necessidade 
de tractarmos unicamente da discussão da reforma 
judiciaria, até que se termine, ou que o senado esteja 
cançado, ou que S. Ex. o Sr. ministro da justiça diga que 
não quer que se decida este anno esta questão ou até que 

senado têm observado a morosidade com que se procede 
na discussão da reforma judiciaria; V. Ex. e o senado têm 
observado que em um artigo muito limitado, e que tracta 
de objectos muito simples, tem-se trazido toda a materia 
do projecto substitutivo. Ora, eu devo crer, ao menos, devo 
presumir, que continuando a discussão por este maneira, 
ella será eterna; parece-me mesmo que se ha de 
reproduzir na discussão de outros paragraphos o que se 
tem dito na do 1° sobre formação da culpa, sobre policia, 
sobre liberdade de imprensa, etc.; sendo isso assim, diga-
me V. Ex. quando terminará esta discussão? Não ha 
esperança de que nesta sessão passe a reforma judiciaria. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – E, senhores, desenganem-se; 

não se falla perante moços inexperientes; falla-se perante 
homens já provectos e que conhecem muito as tacticas 
das assembléas. Ninguem se illude, nem acredita que a 
opposição queira – reforma judiciaria; todo o mundo está 
conscio da que a opposição procura por todos os meios 
embargar a adopção deste projecto... 

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – ...e note-se que alguns até o 

affirmam... 
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Pelo que me diz 

respeito, não é exacto. 
O SR. D. MANUEL: – Pois bem; o nobre senador 

póde responder por si, mas não póde tomar a 
responsabilidade de todos os outros.  

UMA VOZ: – Póde. 
O SR. D. MANUEL: – Não póde, porque o que eu 

disse é confirmado por alguns membros da opposição. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não póde saber 

disso. 
O SR. D. MANUEL: – Nem era preciso, Sr. senador, 

que dissessem, bastava que se attendesse ao 
procedimento que os senhores têm tido. Repito, Sr. 
presidente, não ha uma só pessoa que não esteja 
convencida de que a opposição tenta obster por todos os 
modos a qualquer reforma da lei de 3 de dezembro. A vista 
disto, pergunto eu: havemos de preterir trabalhos 
importantes, que dependem da solução do senado, para 
occuparmo-nos exclusivamente com o projecto da reforma 
judiciaria, na certeza de que elle não terá este anno uma 
solução no senado, e isto quando já estamos no quarto 



venham as leis annuas e principiemos a discutil-as em 
quanto alguma destas hypotheses não se verificar, creio 
que é nossa obrigação proseguir na discussão da reforma 
judiciaria. 

Sei bem que alguns objectos já estão dados para a 
ordem do dia, e que V. Ex. talvez julgue em sua sabedoria 
que convém decidil-os; mas o que é certo é que a decisão 
da reforma judiciaria é de summa importancia. 

Portanto, si V. Ex. entende que devo propôr 
urgencia para este objecto, eu proponho, mas isto é com o 
accôrdo de V. Ex., porque não quero fazer nada que não 
esteja de accôrdo com V. Ex.  

O SR. PRESIDENTE: – O senado acaba de ouvir o 
que ponderou o Sr. senador, e eu vou consultal-o a 
respeito: si se resolver o contrario do que propõe o 
honrado membro, eu continuarei a ir marcando a ordem do 
dia como entender que é regular, porque isto é attribuição 
minha. Portanto, vou consultar o senado si prefere aos 
outros objectos a discussão da reforma judiciaria, mesmo 
porque assim afasto de mim o responsabilidade. 

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, V. Ex. e o 

mez da sessão, quando temos ainda do discutir a lei de 
fixação de forças de terra, e depois os orçamentos? 

Senhores, é preciso abusar muito do bom senso do 
senado para se affirmar que se quer, de boa fé a 
continuação da discussão do projecto de reforma judiciaria. 

O SR. DANTAS: – E parece que até com preterição 
das leis annuas! 

O SR. D. MANUEL: – Pois deveras exigem de nós 
que acreditemos que a opposição tem grande empenho 
em que sejam approvadas algumas alterações na lei de 3 
de dezembro? 

Sr. presidente, entendo que a V. Ex. pertence 
regular os trabalhos, e no meu modo de pensar os têm 
regulado optimamente. V. Ex., conhecendo que ha muitos 
trabalhos importantes que devem passar, 
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dividiu a ordem do dia em duas partes. Creio que a 
deliberação tomada por V. Ex. é a mais acertada, a mais 
conveniente aos interesses publicos. 

O SR. DANTAS: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – São estas, Sr. presidente, as 

reflexões que eu tinha de offerecer á consideração do 
senado, como fundamento do voto que tenho de dar contra 
o requerimento, que já foi feito verbalmente, e que terá de 
ser reduzido a escripto. 

O SR. SILVEIRA DE MOTTA: – Sr. presidente, eu 
tencionava dar meu voto silencioso em favor da moção 
que fez o nobre senador pela provincia da Bahia, para que 
a attenção do senado fôsse occupada exclusivamente com 
a reforma judiciaria: e assim procedo, porque os 
argumentos apresentados por esse illustre senador são, a 
meu ver, irrespondiveis. 

Com o systema de discussão seguido até hoje, isto 
é, fazendo V. Ex. começar ao meio dia a discussão da 
reforma judiciaria, tem se verificado que o mais que póde 
haver é um ou dois discursos por dia, não sendo assim 
possivel que se resolva cousa alguma este anno. E’ pois 
de grande vantagem a moção do nobre senador pela 
Bahia, e entendo que o governo devêra ser o primeiro em 
acolhel-a e dar-lhe seu voto, si é que o ministerio insiste na 
discussão desta materia com a intenção, que eu 
reconheço que deve ter, de fazer passar uma medida que 
elle julga util e necessaria ao paiz. Mas, si o ministerio quer 
discutir a reforma judiciaria somente para ter um campo de 
tiroteio, então a operação é inutil, e o senado não deve 
acceitar. 

Sr. presidente, a moção do nobre senador tem mais 
uma vantagem, que é demonstrar á toda a luz que a 
opposição não tem em vista protelar a discussão da 
reforma judiciaria. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Apoiado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta demonstração 
ficará completa depois que se tiver attendido a uma 
circumstancia que o paiz deve saber, e que responde a 
essas falsas imputações que se fazem á boa fé da 
opposição... 

O SR. D. MANUEL: – Muitissimo verdadeiras. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...falsas 

imputações, porque a reforma judiciaria está em discussão 

O SR. D. MANUEL: – Eis um dito espirituoso. 
O SR SILVEIRA DA MOTTA: – Eu me tinha referido 

aos membros da opposição, e V. Ex. disse que o Sr. 
Vasconcellos tambem tinha feito discursos; ora eu não me 
devia admirar que se considerasse o Sr. Vasconcellos 
como membro da opposição? 

Senhores, o que é verdade é que têm havido 
discursos somente de tres membros da opposição, e que o 
nobre ministro da justiça tem achado esses discursos tão 
dignos de sua seria attenção, tem feito tanta justiça á 
illustração desses honrados senadores e á sua boa fé que 
outros negam, que S. Ex. tem respondido sempre a esses 
discursos: além dos do nobre ministro da justiça, os outros 
discursos que têm havido são de membros da maioria ou 
de membros ministeriaes, porque não sei mesmo si ha 
maioria. 

O SR. D. MANUEL: – Ha pouco diziam que não 
havia maioria, agora dizem que não sabem si ha!  

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu não sei. 
O SR. D. MANUEL: – Isso prova o estado em que 

os senhores se acham. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

além dos discursos destes tres membros da opposição, só 
têm havido discursos do Sr. ministro da justiça e discursos 
que lhe fazem muita honra. (Apoiados.) S. Ex. tem 
procurado responder ás observações com que a opposição 
tem atacado o seu projecto. Além disso, houve dois 
extensos discursos, sendo um do nobre senador pela 
provincia do Rio Grande do Norte. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha tal: foi de uma hora e 
quasi no fim da sessão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois não! 
O SR. D. MANUEL: – Pois sim. 
O SR. PRESIDENTE: – Attenção! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ preciso que se 

saiba disto, visto que o nobre senador acaba de dizer que 
a opposição tem em vistas protelar a discussão da reforma 
judiciaria; é preciso que se saiba que são os nobres 
senadores que a demoram: o Sr. visconde de 
Albuquerque, o nobre senador pelo Rio Grande do Norte e 
o Sr. ministro da justiça têm feito tantos discursos quantos 
são os dois membros da opposição. Já vê V. Ex. que a 
opposição não póde ser responsavel pela demora. 



ha muitos dias (a este facto é que é preciso responder, não 
somente com conjecturas aereas.) 

O SR. D. MANUEL: – Havemos de responder com 
factos e com raciocinios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Até hoje só tres 
membros da opposição têm occupado a attenção da casa, 
são os Srs. visconde de Abaeté, de Uruguay e barão de 
Muritiba. 

(O Sr. D. Manuel ri-se.) 
E’ capaz de constestar o facto? 
O SR. D. MANUEL: – Isto só uma gargalhada! Sou 

capaz de contestar. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então é capaz de 

contestar que agora é dia. 
O SR. D. MANUEL: – O Sr. ministro da justiça não 

fez discursos? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Então o nobre 

senador quer que conte o Sr. Vasconcellos, como membro 
da opposição, e que o consideremos como concorrendo de 
proposito para protelar-se o projecto? 

Devo ponderar mais, Sr. presidente, que tem 
deixado de haver sessão durante tres dias, e que pelas 
notas da chamada V. Ex. ha de ver que a opposição tem 
sempre estado presente: si ella quizesse aproveitar as 
chanças de falta de numero, não estaria sempre presente. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. ainda 
hontem não esteve presente á chamada. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Entrei logo após o 
nobre ministro de estrangeiros. Entretanto que a falta tem 
sido do Sr. ministro da fazenda... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Algumas vezes. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...do Sr. ministro de 

estrangeiros e do Sr. presidente do concelho que ha muito 
tempo não vêm cá; e, senhores, em uma camara que 
funcciona quasi sempre com 29 ou 30 membros, a falta 
dos Srs. tres ministros faz com que não haja casa: 
entretanto se diz que nós é que temos culpa! 
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Sr. presidente, pedi a palavra unicamente para 
fazer estas reflexões, afim de ficar consignado o que ha de 
facto, para que o paiz não acredite nessas palavras 
bombasticas com que se acoima todas as opposições de 
proteladoras, quando até hoje nós não temos dado motivos 
para isso, nem temos interesse algum em demorar a 
discussão da reforma judiciaria; porque a opposição, com 
quanto tenha idéas diversas das do Sr. ministro da justiça 
a respeito da reforma judiciaria, deseja uma discussão 
esclarecida; poderá votar contra o projecto de S. Ex., mas 
não quer protelar. 

O SR. D. MANUEL: – A opposição o que deseja é 
subir por força; mas estão livre disso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que vale é que já 
não ha prophetas que prestem. 

O SR. D. MANUEL: – Vão fallando, que é o que 
lhes resta. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, Sr. 
presidente, si o nobre senador pela provincia da Bahia não 
apresentar um requerimento de urgencia para a discussão 
da reforma judiciaria com preferencia a qualquer outro 
objecto, eu o farei, exceptuando somente as leis annuas. 

O SR. D. MANUEL: – Venha mais essa 
protelatoria... 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

«Proponho urgencia para ser discutido o projecto 
de reforma judiciaria, salvo quando o Sr. ministro da justiça 
não puder comparecer, ficando exceptuados sómente os 
sabbados até que venham da camara dos Srs. deputados 
a lei de forças de terra e a lei do orçamento. – Visconde de 
Jequitinhonha.» 

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, me persuado que 
não podemos votar por este requerimento... 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA E D. MANUEL: – 
Apoiado. 

O SR. DANTAS: – Acho que elle é inconstitucional; 
porque, devendo nós marcar uma hora para tomarmos 
conhecimento dos requerimentos dos particulares, os 
quaes têm um direito constitucional de dirigir a esta 
camara suas queixas e seus pedidos, a passar o que se 
pede em tal requerimento, vamos fechar a porta ou illudir o 
direito de petição. 

Tomada esta resolução que se pede no 

do parecer, e com ella a propria commissão que o havia 
dado. 

Em seguida, um membro importante da opposição 
pediu que com o primeiro artigo se discutissem mais 
outros; o Sr. ministro da justiça acceitou a proposta; 
levantaram-se outros membros da opposição e 
oppozeram-se a este pedido, só porque o Sr. ministro o 
havia acceitado. Parece que só se procura saber o que é 
que quer ou não o ministerio, para sobre sua declaração 
formar-se o systema de combate; agora faz-se um 
requerimento de urgencia, que é para ver si o Sr. Ministro 
diz que acceita, e depois abrir-se um combate em sentido 
opposto. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Essa não está má! 
O SR. DANTAS: – Avista destes factos, o que 

espero eu deste requerimento? Espero que, si o Sr. 
ministro da justiça disser que acceita o requerimento, verá 
levantar-se um cavallo de batalha. Mas emfim, seja o que 
fôr, eu não voto pelo requerimento, porque é em prejuizo 
dos cidadãos que têm o direito de requerer a esta casa, e 
das discussões pendentes na primeira parte da ordem do 
dia, e nós temos obrigação de attendel-as. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os senhores são 
inquiridores-móres das intenções dos outros!.... 

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, isto é uma 
especie de revogação do regimento, e eu creio que não se 
póde fazer isso sem uma proposta que passe pelos 
tramites devidos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não é 
revogação do regimento, é uma urgencia. 

Todos os annos tem-se feito esta proposta para a 
discussão da lei do orçamento. Neste requerimento 
exceptua-se: primeiro, a lei da fixação de forças de terra; e 
em segundo logar, a lei do orçamento; temos pois que 
estas duas leis importantissimas hão de ser discutidas. 
Demais, durante o tempo em que o Sr. ministro da justiça 
tem de estar fóra do senado para discutir seu orçamento 
na camara dos Srs. deputados, poderão ser satisfeitos 
todos os desejos do nobre senador pelas Alagôas; ahi não 
terá logar a urgencia que proponho. 

Aonde está pois a offensa da constituição? Si este 
requerimento offende a constituição, então tem-se-ha 
offendido todos os annos, porque todos os annos se tem 
considerado urgentissima a lei do orçamento. 



requerimento, sabemos nós acaso si para o futuro 
apparecerá um negocio urgente que nos obrigue a revogar 
a decisão que se tomar hoje? 

Sr. presidente, não posso votar pelo requerimento 
ainda por outra razão. Combate-se o projecto de reforma 
do codigo criminal, e os mesmos que o combatem pedem 
urgencia para ser discutido com preterição de todas as 
outras materias!! 

Quando os nobres senadores da opposição 
apresentaram o projecto de resposta á falla do throno, 
perguntaram ao Sr. ministro do imperio si o acceitava; elle 
declarou que sim: entretanto os mesmos que votaram pelo 
parecer hostilisaram ao ministro por havel-o acceitado. 

Depois veiu o projecto da reforma do codigo do 
processo: foi remettido á commissão, que de um parecer 
para entrar em discussão; o Sr. ministro da justiça acceitou 
o parecer, e logo que se ouviu na casa essa declaração, a 
oposição se oppoz á conclusão 

O SR. DANTAS: – Fecha-se a porta ás partes. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não se 

fecha a porta a ninguem; pelo contrario abre-se uma porta 
mais larga que é os sabbados, dias em que devem ter 
logar estas discussões. 

(O Sr. Dantas dá um aparte.) 
Peço mil perdões a V. Ex.; creio que V. Ex. está 

equivocado inteiramente; não entendeu bem. Combinei 
todas as circumstancias, e demais o Sr. ministro do 
imperio leu a emenda, fez uma correcção e eu 
immediatamente a odoptei; isto é para provar que não 
estou no caso em que o nobre senador collocou a 
opposição, dizendo que ella propõe uma cousa, o 
ministerio approva, e dahi a pouco a mesma opposição faz 
guerra áquillo que propôz! 

Portanto a verdade é que o Sr. ministro do imperio 
teve a bondade de tomar em consideração a emenda e de 
fazer-lhe uma correcção: que mais 
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quer o nobre senador? Quer fazer outra emenda? Acceito-
a. 

O SR. DANTAS: – Eu não consultei o Sr. ministro 
do imperio, nem o Sr. ministro da justiça. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas V. 
Ex. disse que temos o habito de consultar os Srs. ministros 
e depois oppôr-nos! 

Creia o nobre senador pelas Alagôas que nenhum 
membro desta casa se lembra mais do que eu que é 
vitalicio, e porconsequencia não tenho desejo algum de me 
ver obrigado a luctar com difficuldades, difficuldades que 
hão de durar até que eu morra. Si eu fôra deputado e 
estivesse ainda debaixo da espada de Damocles, então 
bem; mas não estou, hei de viver com o nobre senador 
todo o tempo de minha vida, e porconsequencia quero 
viver em paz. 

Não tenho nenhum espirito de partido; ainda não 
fallei nesta discussão. Aqui já se declarou com palavras 
bombasticas, como disse o nobre senador por Goyaz, que 
a opposição era atrapalhadora. Não ha tal, isto não se 
póde provar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elles atrapalham e 
depois dizem que somos nós. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do 
Concelho): – Tambem quero concorrer um bocadinho para 
atrapalhar a discussão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' 
verdade... tome nota quem disse que a opposição quer 
atrapalhar. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Depois chamam a 
V. Ex. de atrapalhador. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA: – E' verdade. Com 
effeito fui eu que suggeri a idéa de salvar-se o caso de 
ausencia do nobre ministro da justiça; mas nem por isso 
approvo o requerimento; eu já o tinha declarado aos meus 
nobres vizinhos. 

Não approvo o requerimento por uma razão muito 
simples: não ha necessidade do que o nobre senador 
deseja; o Sr. presidente está encarregado pelo regimento 
de marcar a ordem do dia, e póde haver occasiões em que 
seja preciso resolver alguma medida util e que exija pouco 
tempo de discussão, entretanto o Sr. presidente ficará 
inhibido de a dar para ordem do dia. 

Prevejo que em tão poucos dias, tirado o tempo das 

Si é verdade que por parte da opposição, assim 
como por parte do governo, ha bastante energia na 
discussão; si é verdade que mutuamente se argúem, de 
um lado em travar a discussão, de outro lado em desejar 
que a reforma passe precipitadamente; si estas mutuas 
arguições têm algum fundamento, ambas demonstram que 
é conveniente adiar para o anno que vem a discussão 
desta materia. 

Demais, haverá algum membro do senado que 
supponha possivel que esta reforma passe na presente 
sessão? Nenhum. Seria necessario uma prorogação 
extensa, e depois essa reforma ha de ser ainda discutida 
na camara dos Srs. deputados. 

Noto mais: tracta-se porventura de uma lei de 
pouco momento? Não por certo. Tracta-se de uma lei que 
precisa muito meditada reflexão, que não é lei de 
circumstancias, que não ha de ter effeito passageiro; 
tracta-se de uma lei permanente, que deve imprimir-se nos 
habitos nacionaes. Ora, uma lei desta ordem ha de passar 
no fim da sessão, quando nos resta apenas um mez, 
quando não temos ainda lei de forças de terra nem 
orçamento? E' perder o tempo, é impedir que passem 
outras medidas que pódem ser sanccionadas este anno. 

Fallando com inteira ingenuidade, direi o seguinte: a 
opposição já conseguiu o seu fim: ella quiz demonstrar 
que, em vez de protelar a discussão, se interessa tanto por 
ella que pede urgencia; portanto póde ceder do 
requerimento. 

Tenho dado a razão por que não voto pela urgencia 
pedida. Empenho meu voto por qualquer adiamento, e, si 
não apparecer nenhum requerimento neste sentido, pedirei 
a V. Ex. que não dê mais esta materia para a discussão. 

Sobre o projecto não emittirei minha opinião. Um 
projecto tão importante como este apresentado nesta 
sessão, como emenda de outro projecto que estava 
olvidado... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é fazer 
opposição ao projecto, V. Ex. está na opposição. 

O SR. PIMENTA BUENO: – Estou persuadido que 
não votaria por algumas das disposições do projecto, mas 
algumas outras eu adoptaria com muita satisfação; é este 
o meu modo de pensar sobre o projecto, pela simples 
leitura a que procedi. 

Acho que a materia demanda um estudo muito 



leis de fixação das forças de terra e do orçamento, por 
mais esforços que façamos, não é possivel que a reforma 
passe este anno; e então porque o senado ha de ficar 
privado de approvar uma ou outra materia que seja de 
utilidade publica? 

Voto contra o requerimento. Mas, a passar, seja 
com emenda. 

O SR. PIMENTA BUENO: – Direi duas palavras 
somente para demonstrar a razão por que não voto pelo 
requerimento que está em discussão. 

Si, em vez de pedir-se a urgencia para a discussão 
do projecto que tracta de modificar a lei de 3 de dezembro, 
se requeresse o seu adiamento para a sessão que vem, 
então eu votaria com muita satisfação. 

O SR. MIRANDA: – Vai adiante. 
O SR. PIMENTA BUENO: – E, si eu não tivesse 

outra razão, da propria discussão que hoje se tem 
suscitado eu deduziria os fundamentos que me levam a 
desejar que o senado assim resolva. 

acurado; temos uma lei que está nos habitos dos 
magistrados, dos advogados e das partes; e eu dou muito 
pelas opiniões dos homens de estado que sobre materia 
de processo, quer civil, quer criminal, gostam pouco de 
reforma. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso mesmo é 
espirito opposicionista. 

O SR. MIRANDA: – Apoiado. 
O SR. PIMENTA BUENO: – Si é, aqui está. 
Em summa, Sr. presidente, no caso de não haver 

requerimento de adiamento, ficarei muito contente si V. Ex. 
continuar a dar para a ordem do dia aquellas medidas que 
podem ter inteiro andamento no resto da sessão, e deixar 
de parte este projecto, que não póde passar este anno. No 
anno que vem esta discussão estará olvidada e della 
nenhum beneficio resultará para o paiz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. 
presidente, as considerações que o senado acaba de ouvir 
são importantes, por isso mesmo o nobre senador 
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por S. Paulo deve permittir-me que não subscreva a 
respeito de tudo quanto elle disse. Senhores, eu entendo, 
como creio que todo o mundo entende, que uma reforma 
judiciaria, que a modificação de uma lei que tem já estado 
em vigor por muito tempo no paiz, se deve fazer com muita 
calma, com muita prudencia e discrição; mas, pergunto eu, 
não teremos nós até hoje tido tempo sufficiente para 
satisfazer a todas as condições de uma boa discussão? 
Temos. Desde 1854 que está um projecto na camara, e 
veiu para o senado, onde, por assim dizer, póde 
considerar-se em discussão, sinão na fórma do regimento, 
pelo menos no juizo de todos; assim, a reforma judiciaria 
que se pretende fazer este anno póde dizer-se que existe 
já na mente do senado, e, portanto, podemos julgal-o 
habilitado para resolver as questões do projecto proposto 
pelo nobre ministro da justiça. 

Si acaso o projecto não resolve as questões como 
nós entendemos, isto é, como entende um ou outro Sr. 
senador, como entende a maioria ou minoria, isto é que 
deve ser ventilado, discutido e resolvido pela votação, a 
qual não póde ter logar sinão pelo meio da discussão; 
convém que o discutamos. 

Ora, senhores, porque nós não podemos hoje 
talvez discutir tudo quanto se acha exarado no projecto do 
nobre ministro da justiça, segue-se que não podemos 
discutir parte? Não poderá o nobre ministro da justiça 
contentar-se com parte da reforma que elle tem de fazer? 
Esta reforma feita pelo nobre ministro não será um 
beneficio, si ella fôr approvada pela maioria do senado? E’ 
porventura indispensavel que se faça na lei de 3 de 
dezembro todas as reformas imaginaveis? Não é com isto 
que me contento. 

Não sou suspeito, porque todos sabem a opinião 
que faço da lei de 3 de dezembro, o desejo que eu tenho 
de a ver reformada, modificada em muitos dos seus 
artigos. Mas isto será uma razão para que queira eu que a 
reforma da lei de 3 de dezembro se faça rapida e 
cabalmente? não; quero que se faça brandamente, com 
calma, mas faça-se já. Temos discutido algum tempo, 
temos gasto algumas sessões: porque motivo não 
havemos de continuar com ella? 

Sr. presidente, o nobre senador por Goyaz disse 
em um aparte que não havia genero de opposição mais 
pungente do que aquelle que se deduzia das palavras que 

senhores, o projecto não merece ser adiado pela maneira 
por que se propôz. 

Eu, Sr. presidente, sinto summamente que o nobre 
presidente do concelho não admittisse o meu 
requerimento, ainda que fôsse com maiores modificações, 
ainda que o nobre presidente do concelho exigisse que em 
vez de um dia se destinasse dois ou tres na semana para 
se tractar de objectos differentes. Eu creio que o Sr. 
presidente do concelho devêra admittir o meu 
requerimento, porque S. Ex. sabe perfeitamente que a 
divisão da ordem do dia em duas partes não está dentro 
do nosso regimento; nunca aqui se fez isto. 

O SR. MIRANDA: – Já orei uma vez neste sentido. 
O SR. D. MANUEL: – E suppõe que convenceu 

alguem? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O meu 

desejo é tirar o nobre presidente do senado dessa posição 
constrangida em que se acha, o meu desejo é dar-lhe toda 
a liberdade, para que obre de accôrdo com o regimento. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Eu não 
quero a violação do regimento. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 
quer que se divida a ordem do dia em duas partes. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Ora, ora! 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então 

V. Ex. não quer a discussão do projecto da reforma 
judiciaria? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que está 
parecendo. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. é que 
quer... Si não fôsse este requerimento se estava discutindo 
agora a reforma judiciaria. 

O SR. D. MANUEL: – Isso cheira-me a farça. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem encetou o 

debate? O nobre senador pelo Rio Grande do Norte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. 

ha de dar licença que responda ao aparte do nobre 
ministro da fazenda. S. Ex. acaba de dizer que, si não 
fôsse este requerimento, estávamos discutindo agora a 
reforma judiciaria; mas quem pediu a palavra, quem 
encetou o debate? Eu até perguntei a V. Ex. si estes 
requerimentos de urgencia tinham discussão; tal era o meu 
desejo de não demorar. Quem foi que fallou? quem 
insistiu? 



acaba de proferir no senado o nobre senador pela 
provincia de S. Paulo. Eu admitto sem duvida alguma, 
disse o nobre senador por S. Paulo, um requerimento de 
adiamento e nunca um requerimento de urgencia. Porque? 
A razão não póde ser sinão porque o nobre senador 
entende que do projecto não póde vir bem algum. Eu 
porém, senhores, quero, pelo menos, prestar um pequeno 
tributo de consideração, dar uma prova da minha 
imparcialidade e bôa fé aos Srs. ministros da corôa, 
tomando nesta occasião sua defesa. 

O projecto, senhores, não merece a censura que se 
fez ha pouco; o projecto não merece ser lançado fóra da 
discussão por meio de um adiamento tal qual o deseja o 
nobre senador pela provincia de S. Paulo. O projecto 
merece ser discutido, tem principios muito importantes. O 
zelo do nobre ministro da justiça em querer modificar a 
legislação judiciaria está demonstrado. 

O SR. D. MANUEL: – A chicana parlamentar é que 
está demonstrada. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – 
Portanto, 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quem propôz? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem envenenou? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Quem 

o propôz foi com o intuito formal de se fazer a discussão 
de um projecto que o ministerio dava a entender que é 
importante, de um projecto que o Sr. ministro da justiça 
tem declarado que é importante, e não póde deixar de sêl-
o. 

Portanto, Sr. presidente, eu creio que, si o 
requerimento não satisfaz as vistas do nobre presidente do 
concelho, si S. Ex. julga que ha na casa materias 
importantes que devem ser discutidas, e que serão 
preteridas em consequencia de se adoptar o requerimento, 
o nobre presidente póde, em vez de um, escolher dois dias 
na semana; mas façamos honra... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ao projecto. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...a 

uma 
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das poucas propostas com que o poder executivo honrou 
este anno a assembléa geral. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi este e o 
projecto do cobre. 

O SR. MIRANDA: – E o dos casamentos. 
O SR. D. MANUEL: – Havemos de ver as propostas 

que hão de apresentar, quando fôrem para o ministerio, o 
que Deus queira que seja daqui a cem annos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si 
alguem disse que o poder executivo não julga conveniente 
e importante a reforma que apresentou da lei de 3 de 
dezembro, eu nunca acreditei isso, porque até considero 
que seria tambem uma deshonra para o corpo legislativo, e 
para a nação inteira. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro da 
fazenda não gosta do projecto da reforma judiciaria. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Para 
mim é portanto liquido que o projecto do nobre ministro da 
justiça é de summa importancia, contém idéas magnificas, 
uteis ao paiz. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas o Sr. ministro 
da fazenda não quer. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O 

projecto da reforma judiciaria. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quero que se 

discuta, e os senhores querem consumir o tempo com 
questões de ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos senhores 
senadores que não estejam interrompendo o orador com 
apartes. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Voto 
portanto, Sr. presidente, pelo requerimento de urgencia. 

Não havendo mais quem peça a palavra, julga se a 
materia sufficientemente discutida; e, posto á votos o 
requerimento, é rejeitado. 

O SR. D. MANUEL: – Ha muito bom senso nesta 
casa; é o que nos vale. 

 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO GOVERNO. 
 
Entra em discussão o requerimento do Sr. Candido 

desse homem. O certo é que o chefe de policia respondeu 
que na sua secretaria não constava nada a este respeito, e 
que o peticionario não ajuntára documento nenhum; eis-
aqui a que se reduz a resposta dessa auctoridade. Depois 
o chefe de policia accrescenta cousas que são relativas a 
factos particulares, que não têm nada com a questão, por 
isso peço licença para não remetter ao senado informação 
nesta parte. 

Ora, eu já disse que acerca deste negocio não 
havia documento nenhum que podesse ser apresentado a 
um tribunal judiciario ou administrativo... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – ...mas 

depois disso esse individuo fez novo requerimento, 
apresentando uma justificação dada perante o juiz de 
commercio, e duvida nenhuma se offerece em mandar ao 
senado esse processo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Provou o que? 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Os 

prejuizos que soffreu. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é a questão. 
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Pois 

pedem-se os documentos, eu estou dizendo o que ha, e se 
diz que esta não é a questão! Agora peço licença para 
dizer mais duas palavras a respeito de algumas 
proposições do nobre senador auctor do requerimento que 
vem publicado no Diario do Rio de Janeiro de hoje. 

Por mais esforços que eu faça comigo mesmo, não 
posso occultar-me o pensamento que resulta dessas 
palavras do nobre senador que vou lêr. 

O SR. D. MANOEL: – O nobre senador tem muito 
geito para fazer preambulos. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – (lendo.) 
«Procedo nesta questão como devia proceder, isto é, com 
o desejo o mais evidente de arredar de sobre a repartição 
do imperio accusações que acho indispensavel que 
appareçam completa e absolutamente.» 

Senhores, a repartição do imperio, actualmente sou 
eu. 

E mais adiante: 
«Estou profundamente convencido que o Sr. 

marquez de Olinda não ha de negar no fim da sua vida os 
honrosos precedentes que o caracterisaram sempre.» 

Senhores, contento-me com ler estas palavras, não 



Borges, adiado na sessão de 27 do corrente, pedindo ao 
governo as informações dadas pelas auctoridades que 
foram ouvidas acerca do pagamento de 27:000$ ao 
cidadão Felisberto Gonçalves da Silva. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do 
Concelho): – Pede o nobre senador as informações dadas 
pelas auctoridades que foram ouvidas acerca desse 
pagamento de 27:000$. Antes de tudo devo dizer que já 
expuz na casa o que ha a este respeito. 

O SR. D. MANUEL: – Apoiado, assim é que se 
responde. 

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – E não 
tenho nada que accrescentar. Agora, quanto ás 
informações, devo dizer ao nobre senador que não ha 
sinão uma informação do chefe de policia, a quem mandei 
ouvir logo que recebi o primeiro requerimento 

digo mais nada. 
O SR. D. MANOEL: – Apoiado, faz muito bem; um 

homem da ordem de V. Ex. não faz caso disso. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Não sei si a phrase é 

muito parlamentar. 
O SR. D. MANOEL: – Não faz caso. 
O SR. CANDIDO BORGES (com força): – Deve 

fazer caso de um senador do Imperio. 
O SR. D. MANOEL: – Não deve fazer caso destas 

palavras, dessas insinuações. 
O SR. PRESIDENTE: – Ordem! 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, 

apezar de que o nobre presidente do concelho, negando-
se hoje a accrescentar mais esclarecimentos sobre a 
materia, contenta se com lêr as palavras com que o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro concluiu o discurso com que 
justificou seu novo pedido de 
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informações sobre o pagamento dos 27:000$ ao 
marchante Felisberto; apezar de estar S. Ex. convencido 
(segundo diz) de que esta requisição não trará ao senado 
mais esclarecimento além daquelles que 
insufficientemente já nos foram dados, entendo que é do 
meu dever chamar novamente discussão sobre este acto 
do Sr. ministro do imperio, visto que o procedimento que S. 
Ex. tem tido neste negocio importa o desconhecimento dos 
deveres de ministro em um governo constitucional. 

O SR. D. MANOEL: – Não apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Creio, Sr. 

presidente, que em um governo regularmente constituido e 
aonde estejam bem estabelecidas as relações do poder 
executivo com o poder legislativo, um ministro não póde 
dizer ao corpo legislativo as expressões que o nobre 
presidente do concelho disse nas informações que 
remetteu a esta casa. S. Ex. disse mui terminantemente: 
«Não tenho documento algum que possa ser presente, 
nem em tribunaes judiciarios, nem administrativos, que 
prove a allegação de Felisberto de tal; mas estou 
convencido da sua veracidade.» 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Peço a palavra. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta expressão, 

não póde sem estranheza ser ouvida no parlamento da 
bocca de um ministro: «Não tenho documentos que 
provem esta obrigação de indemnização, mas vou mandar 
pagar, ou mandei pagar!» 

Senhores, o nosso juizo, como homem particular, 
póde basear-se em factos diversos daquelles que devem 
servir para basear o nosso juizo como auctoridade publica. 
Como particulares podemos, para nos subtrahir ás 
coalisões de uma indagação principalmente em materia de 
dinheiro, abrir mão de maiores exigencias, prescindir das 
provas e pagar; mas, quando se tracta de gastar dinheiro 
publico, um ministro não póde dizer ao parlamento: «Eu 
não tenho documentos que provem o direito deste 
individuo, mas estou convencido que elle tem direito.» 

Entendo, Sr. presidente, que na falta de 
documentos a que S. Ex. se referiu, é preciso investigar 
qual é a especie de prova a que S. Ex. se soccorreu para 
formar o seu juizo. Eu pois quero investigar qual é essa 
prova, porque entendo que o parlamento tem direito de 
exigir que S. Ex. declare em que fundou a sua convicção. 

Ora, senhores, esse homem, vendedor de carne, 

Queixavam-se os cortadores a retalho de que, 
havendo outros marchantes que compravam o gado em 
grande porção e depois o vendiam pelo preço que lhes 
fazia conta, elles não podiam competir com os grandes 
compradores, e porconsequencia eram obrigados a 
comprar caro e a vender caro. O que fez o governo? Deu a 
Felisberto de tal a esperança de um auxilio no 
estabelecimento de seu açougue, uma vez que vendesse 
carne por preço mais barato. 

Mas qual foi o adjutorio que o governo prometteu a 
este individuo? Porventura o governo disse-lhe que, si elle 
perdesse na sua especulação, fizesse uma escripturação 
para se liquidar o que tinha perdido, afim de se lhe pagar o 
prejuizo? Não. Si o governo dissesse a este individuo que 
havia de pagar-lhe os prejuizos, deveria ter estabelecido 
um methodo de fiscalização sobre a venda da carne e 
sobre o preço por que era ella vendida, afim de verificar 
qual era a differença; eu não creio que o governo, si 
dissesse isso, fôsse tão inepto que accrescentasse ao 
carniceiro: «Você vá vendendo que depois eu lhe pagarei o 
que disser que perdeu!» Mas, senhores, o governo não 
disse que havia de pagar os prejuizos; o soccorro que elle 
prometteu a este individuo foi outro; o governo disse: 
«Você estabeleça um açougue, e, como tem de luctar com 
difficuldades no principio de seu negocio, conte desde já 
que eu lhe darei o fornecimento dos arsenaes, da armada, 
do exercito, dos hospitaes, etc.» Ora, desde que o 
emprezario tinha a vantagem de fornecer carne para todos 
esses estabelecimentos, tinha já bons freguezes, e a 
certeza de vender toda a carne que tivesse em seus 
açougues, e porconsequencia podia vendêl-a mais barata. 

Mas, senhores, com quem foi que esse individuo 
fez esse ajuste? Com alguem havia de ser, porque o 
homem não tractou com almas do outro mundo! Foi com o 
chefe de policia? Não, porque o chefe de policia disse que 
não ha prova nenhuma. Ora, na secretaria da policia, 
quando não haja documentos, ha pelo menos a tradição 
daquillo que se faz; mesmo esses negocios secretos, 
quando não se escrevem (que sempre se escreve alguma 
cousa) deixam sempre tradições. Quem foi o chefe de 
policia nessa época? Não sei si foi algum nosso collega... 

O SR. CANSANÇÃO DE SINIMBU’: – Eu não fui... 
No meu tempo o unico contracto que se fez, e que 
supponho muito legal, foi com o Sr. Mello e Souza. 



fez uma reclamação ao governo pedindo uma 
indemnização de 27:000$, importancia de prejuizos que 
teve na venda de carne verde, em uma época em que 
houve aqui grande carestia, e em que o governo lançou 
mão de alguns meios para facilitar a alguns cortadores de 
gado o estabelecimento de açougues fóra do alcance de 
um tal ou qual monopolio que havia sobre esse genero, e 
ao qual se attribuia (creio que sem razão) o encarecimento 
das carnes verdes. O que fez o governo? Eu vou contar a 
historia deste negocio, porque quero investigar qual foi o 
modo por que o nobre ministro do imperio formou a sua 
convicção. 

O governo disse a este Felisberto de tal que 
estabelecesse o seu açougue, e que uma vez que nelle 
vendesse a carne 10 rs. mais barata do que estava nessa 
época, lhe daria algum adjutorio. Ora, na verdade, não 
havia um meio mais conveniente e mais adaptado ás 
circumstancias especiaes, do que esse de que o governo 
lançou mão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Bem. Antes de V. 
Ex. foi chefe de policia o Sr. Figueira de Mello, e creio que 
com este é que foi feito este negocio. Pois, senhores, si 
houve este compromisso, o chefe de policia não o fez sem 
duvida alguma sem auctorisação do governo, que então 
era o Sr. marquez de Paraná, a quem se attribue o facto 
de ter animado o estabelecimento de açougues nessa 
época. 

Ora, senhores si este individuo teve prejuizo nesse 
negocio sob a administração do Sr. marquez de Paraná, 
que foi quem procurou dar esse auxilio á classe pobre, não 
havia o Sr. marquez de Paraná, si julgasse razoavel, 
mandar pagar esse prejuizo? Qual a razão por que o 
ministerio que auctorisou essa despesa, que fez essa 
promessa, não mandou pagar? E’ crivel que em uma 
medida desta ordem o ministro negue o pagamento, tendo 
empenhado a sua palavra para pagar o prejuizo, quando 
porventura a tivesse dado? 

Note V. Ex., Sr. presidente, que o Sr. marquez de 
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Paraná se recusou sempre a este pagamento, dizendo a 
esse individuo que não se tinha compromettido a pagar 
prejuizos, mas sómente garanti-lhe a freguezia dos 
estabelecimentos a que me referi; e recusava-se a pagar 
por mais uma razão ainda, e era que esse individuo, tendo 
estabelecido á sombra do governo açougues para vender 
carne mais barata, depois vendeu pelo mesmo preço por 
que estavam vendendo os outros, deixando assim de fazer 
á população pobre o beneficio que o governo tivera em 
mente, e por fim até vendeu os açougues. 

Já se vê pois, Sr. presidente, que, si o Sr. marquez 
de Paraná não mandou pagar esse prejuizos, foi porque 
reconheceu que Felisberto de tal tinha faltado ao que 
promettêra, porque reconheceu que nunca lhe tinha 
promettido indemnização, pois, si tivesse promettido, teria 
estabelecido os meios de verificar o prejuizo. Eu até posso 
dizer a V. Ex. uma pequena historia que explica este 
negocio. Este individuo importunava muito o Sr. marquez 
de Paraná para lhe mandar pagar esta quantia, e até 
quando instava pelo pagamento dizia: «Ora, Sr. marquez, 
V. Ex. não prometteu que me havia de dar um adjutatorio 
para estabelecer os açougues?» 

O SR. D. MANUEL: – E’ um facto historico, digno de 
mencionar-se!.. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ a expressão do 
tal carniceiro. 

Mas, senhores, depois do fallecimento do Sr. 
marquez de Paraná, o Sr. marquez de Caxias o succedeu 
na presidencia do concelho; era o mesmo ministerio com 
falta de um ministro: este individuo continuou a instar pelo 
pagamento; fez como certos sujeitos, que, sendo 
indeferidos por um ministro, quando vêem ministro novo, 
tentam outra vez, e assim vão até encontrarem um que 
lhes seja favoravel. Assim fez Felisberto. 

Quando o Sr. marquez de Caxias entrou para a 
presidencia do concelho, este individuo tornou a pedir o 
pagamento desta indenização; importunou muito o Sr. 
presidente do concelho o Sr. ministro do imperio. Ora, 
estes senhores, que assistiram a esse negocio e que 
deviam estar ao facto das razões do pretendente, porque 
não mandaram pagar? Porque nunca reconheceram a 
divida? Porventura o ministerio do Sr. marquez de Caxias 
seria menos zeloso do que o ministerio actual em garantir 
a palavra do Sr. marquez de Paraná, quando elle a tivesse 

seu antecessor, e que depois venha um terceiro e diga: 
«Eu não tenho documentos, mas estou convencido de que 
houve tal promessa?» E como é que soube-se dessa 
promessa? O Sr. marquez de Paraná nem ao menos fez  
testamento, consta que na hora da sua morte fez uma 
declaração, que foi reduzída a testamento nuncupativo, a 
respeito da terça que deixava a seu filho mais moço; mas 
não fez testamento em que podesse declarar o negocio de 
que se tracta. 

Os homens que estavam mais proximos do Sr. 
marquez de Paraná nos seus ultimos momentos, eu creio 
que não eram por certo os homens do actual ministerio; 
entretanto vem-se invocar que houve promessa da parte 
do Sr. Paraná de pagar prejuizos, quando elle recusou se 
a pagal-os, e por bons motivos, e quando os seus 
successores tambem se recusaram do mesma fórma. 

Senhores, onde está o governo constitucional para 
vir um ministro dizer que mandou sob sua 
responsabilidade pagar tal indemnização, porque estava 
convencido de sua legalidade, mas não diz como se 
convenceu?! O governo constitucional está no Brasil 
degenerado a ponto tal que os ministros venham no 
parlamento dizer: «Não tenho que vos dar contas de mim; 
não tenho provas sobre tal facto, mas fui tomar aliunde 
minha convicção, e não vos devo dizer as razões porque?» 
Não é possivel não é regular, não é constitucional. 

Será possivel que o Sr. presidente do concelho, um 
homem que tem feito uma figura tão eminente em todos os 
nossos negocios publicos, que viu nascer o governo 
constitucional no Imperio, que ajudou a plantal-o no paiz, 
usando da linguagem que eu uso hoje para com S. Ex., 
querendo fazer effectiva a responsabilidade dos ministros, 
querendo fazer effectiva a obrigação que elles têm de dar 
contas de todos os seus actos; será possivel, digo, que um 
homem na posição do Sr. presidente do concelho possa 
ser aquele que queira hoje concorrer para a degeneração 
do nosso parlamento, que queira reduzir as camaras a 
automatos?! 

(O Sr. D. Manuel ri-se.) 
Sr. presidente, estas informações que o nobre 

ministro do imperio mandou são sem duvida alguma 
insufficientes. Não é bastante que S. Ex. diga que não tem 
documentos, mas que está convencido; é preciso que ao 
menos mande ao senado as respostas das auctoridades 



dado? 
O Sr. marquez de Caxias, si desconfiasse que 

estava empenhada a palavra do Sr. marquez de Panará, 
não se teria apressado a fazer indagações; e, si concluisse 
em resultado dessas indagações que o pagamento se 
deveria fazer, não o faria para salvar a palavra do Sr. 
marquez de Paraná? Mas não; o resultado dessas 
solicitações foi nenhum; ellas naufragaram ainda no 
segundo ministerio, onde havia as tradições do negocio. O 
pretendente desacoroçoou, mas veiu ainda tentar fortuna e 
achou no ministerio actual a convicção que não acháras 
nem perante o ministerio do Sr. marquez de Paraná, nem 
perante o do Sr. marquez de Caxias! 

Ora, senhores, é possivel que em um governo 
constitucional não se fizesse o pagamento da despesa de 
um contracto, que se diz fôra de palavra, debaixo do 
ministerio que decretou tal acto; que não se fizesse esse 
pagamento debaixo do ministerio immediato, que tinha 
todas as tradições vivas das promessas do 

que se mandou informar sobre este negócio, e que 
declararam-se contra o pagamento. 

O pretendente requereu mais de uma vez, 
auctoridades foram ouvidas: porque não se nos manda a 
resposta dessas auctoridades? Ao menos fique o senado 
sabendo que, si acaso o Sr. ministro do imperio teve outras 
inspirações para formar a sua convicção que não fossem 
documentos, esses meios são singulares, não estavam ao 
alcance de nenhuma das auctoridades subalternas; e 
então, desde que o negocio foi reduzido a meios 
particulares de obter provas, S. Ex. ha de nos dizer quem 
foi que prometteu e quem foi que lhe disse que houve 
promessa! 

Portanto, Sr. presidente, quando se apresentam 
factos destes no parlamento, é preciso ao menos que se 
erga alguma voz para se protestar contra este modo 
extraordinario de dar informações; contra este modo 
extraordinario de dar contas ao poder legislativo dos 
dinheiros publicos, vindo um ministro ao corpo legislativo 
confessar que não ha documentos 
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mas que houve promessa, não se sabe de quem, e que 
elle manda pagar porque está convencido não se sabe 
como!!! 

Pedi a palavra pois, Sr. presidente, para dar a razão 
do meu voto pela exigencia de mais informações que pede 
o nobre senador pelo Rio de Janeiro, e estou convencido 
que o nobre presidente do concelho não deve recusar-se a 
dar estas novas informações, porque não é possivel que 
esta questão fique no pé em que está, de se tractar de um 
pagamento que julgo illegalmente feito, determinado ou por 
determinar, e um ministro da corôa venha ao parlamento 
dizer: «Não tenho documentos, mas estou convencido» 
sem dizer como se convenceu. 

A respeito de dinheiro publicos e responsabilidade 
dos ministros é muito melindrosa, porque os ministros os 
mais inaccessiveis á suspeita de fazer favores podem 
sofrer, quando se tracta de negocios destes. 

O SR. D. MANUEL: – Ahi está os seus precedentes; 
não hão de ser palavrinhas nem palavrões que hão de 
abalar o credito desse homem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os mais 
inaccessiveis a favores particulares devem subordinar-se a 
esta regra; desde que não se subordinam, o resultado é 
contra elles; porque, por mais que se reputem ficções as 
regras do governo constitucional, não se póde reputar 
ficção que um ministro possa ordenar o pagamento de 
despesas sinão justificando-as, e justificando-as não com 
asserções arbitrarias e mysteriosas, em um negocio, no 
qual o segredo não póde ser aconselhado por interesses 
do Estado. 

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – 
Eu comprehendia que se discutisse um acto do governo já 
practicado; comprehendia que, practicado este acto, o 
senado quizesse tomar conhecimento delle por motivos da 
sua não justificação; mas não posso comprehender que no 
caso presente se queira tomar conhecimento de um acto 
não practicado; não posso comprehender que a respeito 
de um facto de tão pequena importancia se viesse dizer 
que uma accusação gravissima pesava sobre a secretaria 
do imperio; se viesse dizer de um cidadão tão respeitavel 
como é o Sr. presidente do concelho, que elle não devia 
desligar de seu procedimento justiceiro e honesto. 

O SR. D. MANUEL: – Está impresso. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Não se ha de 

O SR. CANDIDO BORGES: – Isso é do nobre 
ministro. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' conclusão 
necessaria das palavras de S. Ex. 

Senhores, eu disse no principio do meu discurso: E' 
um acto ainda não praticado. Mas de facto, a decisão do 
ministerio e com o meu voto, é que se indeminizem ou se 
paguem os prejuizos que essa pessoa soffreu em 
consequencia de um acto que se lhe mandou praticar. O 
nobre senador sabe muito bem que, por occasião da 
carestia e escassez das carnes verdes que se tem dado no 
Rio de Janeiro, o governo se tem visto por mais de uma 
vez obrigado a tomar providencias extraordinarias a tomal-
as por meio da policia, a fazer despesas a cargo de verbas 
para despesas secretas, e que nunca ninguem veiu 
desputar ao governo o direito e necessidade de fazer 
essas despesas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ainda ninguém 
pediu indemnização. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu creio que se 
tem feito em diversos tempos despesas um pouco 
avultadas com essas necessidades publicas. 

Mas a questão principal é esta: Tem o senado 
direito de tomar conhecimento de um acto da 
administração que não está ainda practicado? póde julgar 
delle? Na minha opinião digo que não. Digo que esses 
actos, meramente administrativos, são da alçada do 
ministerio, e que precisa que elle os practique para então 
se pedir informações; e accresce que, pedindo-se 
informações em casos desta natureza, se deve sempre 
respeitar as intenções dos ministros, e principalmente as 
intenções de homens collocados em uma alta posição, e 
com os precedentes do Sr. presidente do concelho. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não se falta o 
respeito a ninguem, quando se faz censura a um favor. 

O SR. D. MANUEL: – Ha mais do que censura. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Disse-se mais 

alguma cousa; não haveria deshonestidade si tivesse 
havido simples favor, e mesmo não haveria accusação 
gravissima a fazer ao Sr. ministro do imperio si tivesse 
havido um simples favor; mas estou persuadido que nem 
tal favor houve, e espero que, pedindo-se informações 
sobre actos que se figuram desconhecidos, se respeite 
mais o pundonor dos ministros da corôa. 



desligar, repito. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – A respeito de 

homens como o Sr. presidente do concelho ninguem póde 
duvidar, nem exprimir-se de modo a fazer com que outros 
duvidem. Senhores, foi com muita razão que um cidadão 
da sua posição dos seus creditos, quando via feita contra 
si uma accusação destas, respondeu: «Eu não tomo 
conhecimento desta accusação; julguem-me pelo meu 
passado... 

O SR. D. MANUEL: – Que é tudo. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – …julguem-me 

pelo meu presente... 
O SR. D. MANUEL: – Que é tudo. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – ...pelos meus 

precedentes e actos; não desço a explicar que não teria 
um procedimento deshonesto no pagamento desses 
27:000$.» 

O SR. D. MANUEL: – Ha pouco V. Ex., Sr. 
presidente, ouviu dizer daquelle lado: «Porque não 
discutis?» Ora, a mim não se deve fazer tal pergunta, 
porque nunca fugi da discussão. Quem tem tido a coragem 
de discutir com todos os talentos mais notaveis desta casa, 
póde ter receio de tomar parte na discussão de um 
requerimento tão simples? Si se tractasse de uma questão 
sobre medicina, de certo não me abalançaria a pedir a 
palavra, porque não tenho estudo sobre tal materia. 

Que esclarecimentos pede o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro que não possam ser dados pelo governo? 
Parece que o honrado membro, conhecendo que os annos 
me vão crescendo e as forças me vão faltando, quiz dar a 
entender que tambem já me falta coragem para discutir até 
com elle. Ora, é verdade que as molestias, os annos, me 
têm debilitado, é verdade que a coragem me vai faltando, 
mas ainda tenho um resto para de vez em quando entrar 
em 
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lucta com o nobre senador, principalmente na defesa de 
um homem tão conspicuo como o Sr. presidente do 
concelho. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado. 
O SR. D. MANUEL: – E’ sempre facíllima, meus 

senhores, similhante defesa; tomára eu sempre desses 
clientes para defender: basta a prevenção favoravel em 
que está o auditório (apoiados), que não é só este recinto, 
é o paiz inteiro; digo mais, é o estrangeiro, porque o Sr. 
marquez de Olinda é hoje conhecido em todas as partes 
do mundo. 

Acaso será difficil a defesa de um Brasileiro que 
apresenta quasi 40 annos de bellos serviços prestados á 
pátria nos primeiros cargos do Estado, já conferidos pela 
nação, já outorgados pelo monarcha? Será difficil a defesa 
de um homem que precisando de descanço, pois que na 
nossa terra quem passa de 60 annos de ordinario precisa 
de repouso, precisa empregar todos os meios de prolongar 
a sua existencia, principalmente uma existencia gasta no 
estudo, na meditação e em relevantes serviços prestados 
ao paiz, ainda não vacillou em acceitar o alto cargo para 
que foi nomeado, no qual continúa a bem servir ao 
monarcha e ao paiz? 

Quero discutir, e quero discutir até por interesse do 
nobre senador auctor do requerimento; quero discutir para 
confirmar o que disse ha pouco em um aparte, isto é, que 
o Sr. presidente do concelho não devia fazer caso das 
palavras que leu do discurso do honrado membro pelo Rio 
de Janeiro. 

Sr. presidente, já em uma das sessões passadas 
me tinha soado mal esse preambulo do nobre senador 
pelo Rio de Janeiro; e devo dizer que os seus 
requerimentos tornam-se notaveis pelos preambulos que 
os precedem, nos quaes ha sempre palavras de fogo. 
Outr’ora, quando eu nesta casa quasi só, acompanhado 
por muito poucos membros, proferia qualquer expressão 
mais forte, era logo objecto de clamores estrondosos; vi 
minhas vozes muitas vezes suffocadas por gritos que 
partiam daquelle lado; hoje, senhores, os antigos amigos 
dedicados do nobre presidente do concelho, os homens 
com que elle tem militado durante grande parte da sua 
vida, os seus companheiros no poder, nos altos cargos do 
Estado, applaudem, ou, pelo menos, approvam com seu 
silencio expressões que de certo não podem ser 

e violento;» de maneira que a moderação consiste em 
fallar com certa calma; póde-se usar das expressões as 
mais acerbas, póde-se incluir nellas pensamentos 
horrorosos contra homens de bem sem que se deixe de 
ser moderado. 

Desconheço, Sr. presidente, essa moderação de 
que o nobre senador pelo Rio de Janeiro deu provas na 
outra camara; vejo contra o ministerio uma irritação que 
me faz suspeitar que o nobre senador se acha possuido do 
mais acrisolado patriotismo; parece que o nobre senador 
está tão convencido de que o paiz se acha ás bordas de 
um abysmo que entende ser de seu dever lançar mão de 
todos os meios para deitar por terra o ministerio. 

O principio da sessão foi logo occupado com um 
requerimento, em que o nobre senador atacou fortemente 
o Sr. ministro do imperio; foi o primeiro acto de aggressão 
que o senado presenciou contra o ministerio; não foram só 
as informações pedidas, foram as palavras de que S. Ex. 
se serviu para fundamentar esse requerimento. O senado 
tem visto, no decurso da sessão, que os requerimentos se 
succedem, e os do nobre senador são sempre cheios de 
fel, de acrimonia, de raiva, de furor contra o ministerio. 

Tudo isso bem mostra que o nobre senador já 
perdeu a esperança de deitar abaixo o ministerio na 
presente sessão; parece que seus collegas estão na 
mesma convicção; e então, senhores, a desesperação 
cresce, e tenho medo que esse estado não lhe traga 
enfermidades muito graves. 

Senhores, quando eu disse do meu lugar ao nobre 
presidente do concelho que não fizesse caso das palavras 
que V. Ex. acaba de ler, de certo não me referi ao orador 
que as tinha proferido; quero dizer, eu não disse, nem 
podia dizer ao nobre presidente do concelho que não 
fizesse caso de um membro desta casa; repeti apenas 
uma expressão que muitas vezes ouvi quando fallava em 
sentido de opposição. 

Quando se me dizia: «O governo não faz caso 
dessas expressões», nunca considerei isso como um 
insulto, nem mesmo como uma falta de urbanidade. 
Quando eu digo: «Isto é uma calumnia,» não quero dizer 
que quem o diz é um calumniador, porque póde repetir o 
que ouviu a outrem. E’ pois necessario salvar sempre as 
intenções com que nos exprimimos. Dizer que não se faça 
caso de certas expressões, não é dizer que se 



applicadas a um homem da ordem do Sr. marquez de 
Olinda. 

Então, senhores, eu me achava, por assim dizer, 
abandonado, advogando causa de uma provincia pequena, 
motivo principal de minha opposição ao ministerio: hoje o 
nobre senador, não tendo esse motivo, porque sua 
provincia não está soffrendo as violencias de que a minha 
foi victima por muitos annos, tem feito a mais forte 
opposição a homens com que já esteve ligado 
estreitamente, e a quem fez grandes e bem merecidos 
elogios. 

Veja V. Ex. a maneira porque o nobre senador se 
exprime nesta casa; e note-se o nobre senador deixa 
passar dez, doze dias, como para tomar repouso; mas 
depois de recuperar as forças, volta como um gigante, 
cheio de vehemencia, e arremette contra o ministerio com 
tal impeto que parece dizer – ou eu ou elle. S. Ex. não se 
contenta com offerecer um simples requerimento; 
aproveita o ensejo para fazer um preambulo, e nesse 
preambulo emprega as expressões mais violentas contra 
os ministros da corôa. Entretanto diz: «Sou moderado, vós 

é que sois exaltado 

menospreze aqueles que as proferem. 
Ora, o que é verdade, Sr. presidente, é que o Sr. 

presidente do concelho contentou-se em lêr esse trecho do 
discurso do nobre senador, accrescentando esta palavras: 
«Não digo mais nada.» Senhores, não ha resposta mais 
eloquente, porquanto, tendo o Sr. marquez de Olinda em 
sua longa vida apresentado uma série de factos, pelos 
quaes chegou a obtêr um conceito geral de honestidade, 
de probidade, de desinteresse, etc., não se lhe podia dizer 
o que o nobre senador disse e que não significa nem mais 
nem menos do que o seguinte: 

«Alguem póde crer que S. Ex. mandando pagar a 
quantia de 27:000$ a um F. Gonçalves, não teve o 
procedimento honesto e justiceiro que tem tido no decurso 
de sua longa carreira politica e administrativa». 

Eis a tradução litteral das palavra proferidas pelo 
honrado membro pelo Rio de Janeiro; foi a razão por que o 
Sr. presidente do concelho respondeu da maneira que ha 
pouco mencionei; este foi pouco 

 



Sessão de 31 de Julho                                                                          247 
 

mais ou menos o modo por que se exprimiu um dos mais 
bellos caracteres da França, o illustre conde Mollet, 
quando lhe fizeram insinuações que têm alguma 
similhança com a de que se tracta. 

Acaso o nobre senador acredita que pela miseravel 
quantia de 27:000$ em um ministerio por onde se gastam 
milhares de contos, o nobre presidente do concelho se 
esquecesse do seu procedimento honesto e justiceiro de 
tantos annos para fazer um favor a um individuo? Não é 
isto um verdadeiro ataque, um verdadeiro insulto? Tanto 
mais, senhores, quanto é certo que nem o acto está 
practicado, o pagamento ainda não está feito, o facto não 
está ainda consummado, e não se ha de resolver sinão 
depois de muita meditação. Houve uma demasiada 
precipitação nas palavras do nobre senador. 

E não leve a mal S. Ex. que eu esteja fazendo 
agora o que faziam comigo em outro tempo. Fui victima 
nesta casa de grandes ataques; é verdade que sempre 
redargui, mas fui victima de grandes ataques, e por isso 
sigo o exemplo que me dava o lado a que actualmente 
pertence o honrado membro. Eu tambem dizia: «Algum dia 
estareis em minoria e eu em maioria.» Realizou-se a 
prophecia; os nobres senadores estão guerreando o 
ministerio, e eu o estou sustentando; já não sou 
opposicionista de todos os ministerios: si fiz opposição, foi 
porque entendi que assim m’o prescrevia o dever; hoje dou 
o meu apoio ao ministerio, porque entendo que marcha 
bem, e que as accusações da opposição são infundadas. 

Vamos a esse decantado pagamento da avultada 
quantia de 27:000$. O nobre senador pela provincia de 
Goyaz, que sempre nas discussões mostra que está com 
os autos na mão... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está enganado. 
O SR. D. MANUEL: – Talvez que o mesmo me 

aconteça; é natural que na tribuna politica nos 
acompanhem os habitos da nossa profissão. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O meu officio tem 
sido outro. 

O SR. D. MANUEL: – Um advogado, e 
principalmente um advogado habil e chicaneiro. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que não sou. 
O SR. D. MANUEL: – Chicaneiro é um termo do 

fôro, não tem nada de offensivo. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não sou. 

Eu disse do meu logar «documentos?» e então o 
nobre senador não teve remedio sinão ir ao principio geral 
– provas –, como quem diz: «não quero exclusivamente 
documentos, contento-me com quaesquer outras provas.» 
Quaes são as provas em que se fundou o governo para 
mandar pagar 27:000$ a titulo de indemnização? O Sr. 
presidente do conselho, que nas discussões se porta 
sempre com aquella lisura propria do seu caracter, nos 
disse ainda hoje: «Confesso que não tenho documentos, 
que não tenho provas... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha de ter alguma. 
O SR. D. MANUEL: – ...que não tenho essas provas 

de que fallais...» 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não está má! 
O SR. D. MANUEL: – Não está má? Quando um 

homem a quem o nobre senador é o primeiro a tributar a 
consideração que todos nós tributamos... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem duvida 
alguma. 

O SR. D. MANUEL: – ...em quem reconhece os 
predicados que todos nós reconhecemos, sem excepção 
do proprio auctor do requerimento... 

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu? 
O SR. D. MANUEL: – V. Ex. mesmo. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Ainda ha pouco V. 

Ex. disse o contrario, disse que eu o tinha insultado. 
O SR. D. MANUEL: – V. Ex. parece que está 

dormindo; o que é desculpavel em quem passa as noites 
sobres os livros. Quando estive na opposição dormi aqui 
muitas vezes; lembro-me que em uma occasião dormi 
duas horas emquanto se proferia um discurso 
verdadeiramente suporifero e narcotico. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Ha muitos annos? 
O SR. D. MANUEL: – Ha quatro ou 5 annos. Mas 

para que o nobre senador acredite na justiça da pretenção 
do Sr. Gonçalves, é preciso que o Sr. presidente exponha 
as razões que o levaram á convicção de que deve mandar 
fazer o pagamento de 27:000$? 

Então de que serve o conceito geral de probidade, 
de justiça e de honestidade? De que serve um longa 
carreira de quasi 40 annos de bons serviços? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para a 
responsabilidade parlamentar é preciso alguma cousa 
mais. 



O SR. D. MANUEL: – E’ chicaneiro de primeira 
ordem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já viu alguma 
cousa de mim? 

O SR. D. MANUEL: – Olhe que profiro uma 
sentença, que póde não ter nada de agradavel... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Um advogado habil 
e que tem consciencia de si não precisa ser chicaneiro; 
são esses trampões que ha por ahi. 

O SR. D. MANUEL: – Tanto é certo que nas 
discussões o nobre senador mostra que é advogado habil 
e chicaneiro, que até quiz fazer crer a V. Ex., magistrado 
provecto, que certamente nos póde dar lições, que nas 
materias politicas se devia observar o mesmo que nas 
juridicas, isto é, que, não havendo provas documentaes, 
não se devia mandar fazer o pagamento requerido. 

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador está 
completamente enganado: esses precedentes não servem 
para a responsabilidade juridica, mas servem 
perfeitamente para a responsabilidade politica. Perante um 
tribunal não basta que alleguemos os nossos bons 
precedentes de muitos annos; mas neste momento aqui 
somos homens politicos, nem estamos constituidos em 
tribunal judiciario; portanto passado é tudo. Senhores, 
quando um ministro póde allegar o brilhante passado do 
Sr. presidente do concelho, está superior a qualquer 
insinuação que se lhe possa dirigir. A sua palavra é 
facilmente acreditada, o que não acontece á palavra de um 
tratante, de um velhaco. 

Pois não é possivel que haja a convicção de que o 
pagamento é devido, mas que se não possa expôr em 
publico os motivos dessa convicção? Porque continuais a 
fazer uma exigencia que não poderá ser satisfeita? Porque 
não attendeis á esse bello passado 
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do Sr. presidente do concelho? Porque ousais fazer 
insinuações que muito depôem contra vós? E é assim que 
quereis fazer opposição? Pondo em duvida a honestidade 
e probidade de um dos mais notaveis homens de estado 
do paiz? E' assim que pretendeis conseguir desacreditar o 
governo e apressar-lhe a quéda, com o fim de 
empolgardes as pastas? Creio que estais muito 
enganados, nem conseguireis derrocar os ministros, nem 
arrancar-lhes as pastas que elles occupam para vos 
apoderardes dellas. Meu Deus, afastai do Imperio 
similhante calamidade! Esperai que esses vossos servos 
mostrem verdadeiro arrependimento, que se rehabilitem 
para em uma época mais remota poderem dignamente 
occupar o poder e bem servir ao paiz. 

Prosegui no vosso proposito, continuai com esses 
preambulos de fogo, protelai tudo, não deixeis fazer nada, 
mas espero que no fim se vos dirá o que repetia certo 
papagaio – oleum et operam perdidi. 

Sr. presidente, a uma opposição que se tem 
comportado como a que hoje existe no senado, devia 
alguma voz erguer-se para repetir o que aqui se ouviu: 
«Pobre senado!» Sim, pobre senado, onde se diz a 
homens como o Sr. marquez de Olinda, o que disse o Sr. 
senador pelo Rio de Janeiro! Pobre senado, onde à 
maioria com as melhores intenções nada póde fazer em 
beneficio do paiz! Pobre senado, onde dez homens se 
colligaram para protelar tudo! Pobre senado, onde o 
ministerio, contando com a maioria que o apoia, não póde 
conseguir a adopção de uma só medida! Pobre senado! 
mas para que continuar! Appellamos para o paiz e elle nos 
julgará. 

Dez homens decidindo da sorte do paiz! 
O SR. MIRANDA: – Quatro ou cinco... 
O SR. D. MANUEL: – Tambem incluo a V. Ex. nos 

dez. Oh! que trabalhos sobre a guerra não hão de ser 
apresentados! Que bella organisação não ha de ter o 
exercito brasileiro quando V. Ex. fôr ministro da guerra! 

(O Sr. Miranda boceja.) 
Está com somno, Sr. Miranda? si quer distrahir-se, 

eu mando buscar uma collecção de leis militares para o 
divertir (riso). 

O SR. MIRANDA: – Não é preciso, V. Ex. me está 
divertindo. 

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, está claro e 

Sr. presidente, a sessão foi perdida, a opposição 
conseguiu seu fim; atrapalhou com a urgencia, atrapalhou 
com este requerimento a discussão da reforma judiciaria. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Então o nobre 
senador tambem tem atrapalhado. 

O SR. D. MANUEL: – Não é possivel que nós não 
tomemos a defesa de nossos amigos do ministerio, 
quando aggredidos tão injusta e violentamente. 

A hora está quasi dada. Paciencia, o paiz está 
vendo os que querem de coração fazer-lhe alguns 
beneficios e os que empregam todos os meios para que 
nada se faça. Voto contra o requerimento, porque não 
quero concorrer com o meu voto para que continue um 
abuso de que não ha exemplo no senado. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, 
quando ouvi pedir a palavra o Sr. ministro da fazenda, 
julguei que S. Ex., practicando o que costuma sempre, ia á 
tribuna para pulverisar o que eu tinha dito justificando este 
requerimento; mas S. Ex., não achando nenhum meio para 
contestar as razões que eu tinha apresentado, e o direito 
em virtude do qual pedia estas informações, inventou que 
eu tinha empregado palavras menos dignas quando 
dirigidas a um ministro da corôa, que tinha faltado á 
consideração devida ao Sr. ministro do imperio, que não 
tinha guardado as conveniencias necessarias. 

Eu appello para V. Ex.: quaes foram as palavras 
menos convenientes que empreguei? Qual foi a linguagem 
que não estivesse na altura do senado, e que não podesse 
ser dirigida a um ministro da corôa? 

O SR. D. MANUEL: – O senado ouviu ler. 
O SR. CANDIDO BORGES: – O senado ouviu ler, e 

eu sentirei profundo prazer que o senado ouça ler de novo. 
Disse eu: «Uma accusação grave, séria, pesa sobre 

a repartição do imperio.» Ha quem conteste a verdade 
desta proposição? 

O SR. D. MANUEL: – Pois não ha? 
O SR. CANDIDO BORGES: – O peior surdo é 

aquelle que não quer ouvir. 
O SR. D. MANUEL: – Ora pelo amor de Deus! 
O SR. CANDIDO BORGES: – Si se perguntar a 

qualquer pessoa fóra desta casa, ella dirá que tem ouvido 
essa historia dos 27:000$, e ouvido-a de um modo tão 
escandaloso que julguei conveniente não apresentar á 
consideração do senado. 



manifesto que o Sr. presidente do concelho teve a 
convicção profunda de que um ministro da corôa 
prometteu que o thesouro indemnizaria o prejuizo que 
soffreu o individuo de quem se tracta. 

Está visto que os taes 27:000$ são uma mofina 
para o nobre senador pelo Rio de Janeiro, e objecto de 
preambulos de fogo. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Ainda hei de repetir. 
O SR. D. MANUEL: – E ainda ha de ter resposta. O 

nobre senador sabe que não costumo prometter para 
faltar. 

O SR. CANDIDO BORGES: – Está me mettendo 
medo? estou quasi recuando. 

O SR. D. MANUEL: – Medo! Esta palavra podia ser 
proferida em outros tempos; hoje em que a opposição diz 
tudo quanto quer, que usa e abusa do direito de fallar, é 
muito fóra de proposito usar do termo medo. 

O SR. D. MANUEL: – Algum malevolo. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Quando me dirigi ao 

Sr. presidente do concelho, quaes foram as palavras que 
proferi? Disse eu: «Poderá crer o senado, poderei crer eu, 
que um homem do caracter do Sr. marquez de Olinda 
procedesse de similhante modo, isto é, ordenasse a 
entrega da referida quantia sem causas muito 
justificadas?... 

Ha nisto alguma offensa, Sr. presidente? Ninguem a 
verá. Qual foi o modo por que respondi a esta pergunta? 
Disse eu: «Certamente não.» Portanto eu entendia, como 
entendo, que o Sr. marquez de Olinda não ordenaria o 
pagamento desses 27:000$, si não tivesse motivo muito 
justificado para o fazer. Mas continuei eu (lê): «e então o 
que cumpre fazer? cumpria sem duvida que a discussão 
se estabelecesse sobre este facto, que elle fôsse 
esclarecido, e que o Sr. ministro do imperio provasse que 
hoje, como em 
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todas as épocas de sua vida, se não havia afastado 
daquelle procedimento honesto e justiceiro, que deu 
sempre especial physionomia ao caracter pessoal de S. 
Ex.» 

Oh! senhores, ha porventura nesta parte do meu 
discurso alguma palavra, mesmo algum sentido que possa 
offender nem de leve ao nobre presidente do concelho em 
sua alta categoria de ministro ou de senador do imperio?... 

O SR. D. MANUEL: – Elle nem respondeu. 
O SR. CANDIDO BORGES: – E quando houvesse, 

eu nem por momentos me esqueceria da posição em que 
estou, e da posição em que se acha o nobre ministro. Si 
houvesse alguma palavra offensiva ao caracter de S. Ex., 
asseguro ao senado que a retiraria immediatamente, 
porque, si offensa houvesse, não estava ella na minha 
intenção. 

Mas disse o Sr. ministro da fazenda: «Que 
acrimonia é essa? donde vem?» Qual foi a acrimonia, 
senhores? o senado ouviu minha linguagem. O ministerio 
entende que ha acrimonia sempre que um senador do 
imperio ou deputado procura fiscalizar o destino dos 
dinheiros publicos; e então responde a estes pedidos de 
informação do mesmo modo por que respondeu o nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte: «Pois a um homem 
que tem a edade, os precedentes, os serviços e a posição 
social do Sr. marquez de Olinda, se pergunta com que 
direito mandou pagar 27 contos?» 

O SR. D. MANUEL: – Não disse isso assim. 
O SR. CANDIDO BORGES: – S. Ex., quando 

chegou ao fim do seu discurso, que foi um dos seus bellos 
improvisos... 

O SR. D. MANUEL: – Muito agradecido... 
O SR. CANDIDO BORGES: – ...disse: «Não vê o 

senado que esta questão sobre o pagamento de 27:000$ é 
uma ninharia?» Primeiramente direi que 27:000$ não é 
quantia que o nobre senador dê de esmola a qualquer 
pobre; em segundo logar, que a questão é de principios, 
isto é, si o nobre ministro póde mandar fazer pagamento 
desta ou de qualquer quantia por grande ou pequena que 
seja, sinão á vista de titulos que a auctorisem. 

Eu esperava que o nobre ministro da fazenda 
viesse explicar o facto, mostrar que razão assistia ao Sr. 
presidente do concelho para ordenar esse pagamento; 
mas S. Ex. não disse palavra a este respeito; e o nobre 

Ainda não se provou que a divida existe; e, si até 
aqui, Sr. presidente, eu tinha esta convicção, ella hoje 
augmentou, tomou nova força, quando S. Ex. declarou na 
tribuna que as informações que havia pedido eram 
contrarias a esse pagamento. 

O SR. D. MANUEL: – Não ha tal. 
O SR. CANDIDO BORGES: – S. Ex. disse que 

havia uma informação do chefe de policia da côrte 
contraria a esse pagamento. Si até aqui eu não acreditava 
na legitimidade da divida, hoje acredito ainda menos, 
depois dessa declaração do Sr. presidente do concelho. 

Portanto, Sr. presidente, o nobre ministro da 
fazenda não disse cousa alguma que podesse esclarecer a 
materia; e o nobre senador pelo Rio Grande do Norte não 
apresentou nenhuma prova que podesse convencer a 
quem quer seja; além do que notei já, o nobre senador 
julgou que defendia a repartição do imperio, occupando-se 
de um outro discurso que proferi na casa, e ao qual 
chamou exordio de fogo, phrase empregada pelo Sr. 
ministro da fazenda, e á qual dou a importancia que 
merece... 

O SR. D. MANUEL: – Isso é verdade... 
O SR. CANDIDO BORGES: – Tem sido até hoje a 

tactica ministerial procurar na tribuna e na imprensa 
diversos motivos para impôr-me silencio, para abafar 
minhas vozes; mas declaro ao nobre senador, como já 
declarei ao governo, que, qualquer que seja a estrategia 
empregada a este respeito, não recuarei nem meia 
pollegada do terreno em que estou e em que me colloquei. 

Faço opposição ao ministerio, porque estou 
convencido de que elle não póde fazer a felicidade do meu 
paiz. Não terei liberdade para pensar assim, quando o 
nobre senador tem liberdade para pensar o contrario? Sem 
duvida alguma; perdem portanto o seu tempo. Hei de 
continuar pois a fazer opposição ao gabinete de 4 de maio, 
emquanto elle não satisfizer as necessidades que em 
minha consciencia entendo que não póde satisfazer. 

Ninguem combateu as razões pelas quaes o nobre 
senador pela provincia de Goyaz provou exuberantemente 
que o governo não tinha o direito de attender a essa 
petição; e pois, Sr. presidente, qual deve ser o meu 
comportamento? Note bem V. Ex.; em virtude de um direito 
constitucional, pedi ao governo informações sobre este 
negocio; o governo não mandou todas quantas pedi; o 



senador pelo Rio Grande do Norte, além de appellar para a 
edade e posição social do Sr. presidente do concelho, 
tractou unicamente de dizer que é uma infelicidade que a 
opposição suba ao poder, que é uma fortuna a 
continuação do actual ministerio, e que dormiu aqui em 
certo tempo duas horas, etc., etc.! A unica razão, pois, 
fundou-se na edade e na posição social do Sr. presidente 
do concelho. 

O SR. D. MANUEL: – E' tudo. 
O SR. CANDIDO BORGES: – Como tudo?!... Por 

muito avançada que seja a edade de um homem, e por 
muito coberto de honras que elle se veja, não perde a 
qualidade de homem, está portanto sujeito ao erro. Eu não 
podia dizer, e não disse, que o Sr. presidente do concelho 
havia procedido de má fé; mas o que sustentei, e continúo 
a sustentar, é que S. Ex. foi illudido, sua boa fé foi 
illaqueada, sua razão foi violentada. 

nobre presidente do concelho veiu a tribuna e disse: «O 
chefe de policia declarou que a este respeito não constava 
nada em sua secretaria, deu outras informações contrarias 
á pretenção do pagamento, e apezar de tudo isso hei de 
mandar pagar.» 

O que resta ao corpo legislativo em condições 
similhantes? Não sendo possivel impedir que o ministro 
assigne essa ordem, contentar-se com as palavras 
proferidas em um voto unanime, no discurso de resposta á 
falla do throno, são ellas: «Na presença de avultadas 
despesas que são indispensaveis para beneficiar as 
diversas fontes da riqueza publica, espera o senado que o 
estado prospero da renda será mantido por meio da mais 
severa economia e pela prudente e judiciosa applicação 
dos recursos do Estado.» 

Eu contento-me com isto, Sr. presidente; não tenho 
nenhum recurso sinão pedir a V. Ex. licença para retirar o 
meu requerimento; notando 
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porém ao senado que o retiro com o protesto de que não 
conheço mais meio algum de fiscalizar os dispendios dos 
dinheiros publicos. 

O SR. D. MANUEL: – O que se queria era fallar. 
O senado, sendo consultado sobre a retirada do 

requerimento, resolve pela affirmativa. 
 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
 

REFORMA JUDICIARIA. 
 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Sr. presidente, a 
hora já está muito adiantada, mas, como ninguem toma a 
palavra, sou forçado a dizer alguma cousa ao senado. 

Desde que o nobre ministro da justiça apresentou o 
seu projecto de reforma judiciaria, alguns nobres 
senadores me perguntaram com espanto si era verdade 
que a secção de justiça do concelho de estado tivesse 
dado parecer favoravel ao projecto do nobre ministro. Eu 
respondi a esses nobres senadores que a secção de 
justiça não tinha sido consultada sobre o projecto 
officialmente, e como secção ao menos pela maneira 
regular; que tinham sido ouvidos os membros dessa 
secção, antes de organisado definitivamente o projecto; e 
que do que eu lhes ouvi, assim como do que eu escrevi, e 
disse nessas conferencias, estava bem longe de crêr que o 
nobre ministro se julgasse auctorisado a esperar que 
fossemos favoraveis ao seu projecto. 

Encetada a discussão, vi que o nobre ministro 
nunca alludia a essa tão decantada audiencia da secção 
ou de seus membros; porém, quando o nobre senador por 
Minas-Geraes disse que o nobre ministro parecêra 
precipitado na apresentação do projecto, S. Ex., 
respondendo a isto, disse que tinha ouvido pessoas 
competentes, como erão os membros da secção de justiça 
do concelho de estado. A maneira por que S. Ex. se 
exprimiu presta-se bem á intelligencia de que tivesse sido 
ouvida a secção de justiça, e, o que é mais, de que tivesse 
sido favoravel ao projecto, embora S. Ex. não tivesse 
formalmente declarado. E tanto mais me pareceu que isto 
se queria inculcar, quando vi que S. Ex. procurava 
desculpar-se desta revelação, dizendo: «Eu não queria 
referir-me a esta audiencia dos membros da secção de 
justiça, e só o faço para me defender da arguição feita pelo 

o seu procedimento neste negocio. O nobre ministro dizia 
do seu logar: «Está aqui o parecer escripto; hei de lêl-o;» e 
entretanto nada de o lêr... 

(O Sr. ministro da justiça dá um aparte.) 
V. Ex. promettia lêr, mas, apezar de muito instado 

pelo nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte, 
entendeu, provavelmente por generosidade, que não devia 
fazer essa leitura; de maneira que foi o Sr. visconde de 
Uruguay quem se viu na necessidade de a fazer, para 
destruir assim o castello que se estava formando. Ora, Sr. 
presidente, eu entendo que, si os membros da secção de 
justiça, tendo sido ouvidos official ou particularmente a 
respeito do projecto do nobre ministro, houvessem 
aconselhado a sua apresentação, não procederiam bem si 
viessem no senado combater esse projecto. E' por isso 
que eu quero explicar o que se passou. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu explicarei os 
factos, e o senado julgará. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – E eu entendo de 
meu dever referir ao senado minuciosamente como estes 
factos se passaram, para que o Imperador, o senado e o 
paiz apreciem si houve falta de lealdade no procedimento 
dos membros da secção de justiça. 

Corria o anno de 1857, quando o nobre ministro da 
justiça fez-me uma vez a honra de dizer em conversa 
particular que, examinando todos os projectos de reforma 
judiciaria que existiam, não podia prestar sua adhesão a 
nenhum delles; que encontrava porém em quasi todos 
algumas idéas dignas de serem aproveitadas; e então dizia 
S. Ex. que era sua intenção reunir essas idéas 
aproveitaveis, addicionando-lhes mais algumas, corrigindo-
as, etc., para formar um projecto de reforma judiciaria. 

O nobre ministro fez-me a honra de dizer que 
contava com minha coadjuvação para esse trabalho, e eu 
disse a S. Ex. que de muito bom grado me prestaria, mas 
que começava por observar que não me parecia 
conveniente a apresentação de um projecto ou reforma 
judiciaria, porque o estado de nossa organisação judiciaria 
exigia apenas alguns retoques, ou reformas parciaes e 
aperfeiçoamentos; e que nesse caso era mais conveniente 
que daquellas idéas que S. Ex. julgasse boas, formasse 
projectos separados, porque assim haveria tempo de 
considerar bem cada uma dessas idéas, e que não 
excitaria no paiz esperanças que não poderia realizar, 



nobre senador por Minas-Geraes, que me taxou de 
precipitado.» 

Ora, na verdade pareceu-me que S. Ex., usando 
desta precaução, queria inculcar talvez que a revelação 
deste facto era pouco lisongeira aos membros da secção 
de justiça, que se estavam portando com pouca lealdade: 
de outro modo não posso conceber as desculpas de S. 
Ex., por dizer que tinha ouvido os membros da secção, o 
que nem era objecto de segredo para S. Ex., nem podia 
offender-nos, antes lisongear-nos. 

Depois disto o nobre ministro foi mais explicito a 
respeito do Sr. visconde de Uruguay, a quem S. Ex., com 
todas as formulas de urbanidade, fez insinuações de 
pouca lealdade... 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não apoiado. 
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Eu já declarei 

que com todas as formulas de urbanidade. V. Ex. fez crer 
que o nobre visconde fôra favoravel ao projecto que agora 
repudiava. O Sr. visconde d'Uruguay já explicou de uma 
maneira completamente satisfactoria 

porque os defeitos de nossa administração judiciaria, em 
sua maxima parte, não dependem da sua organisação 
legal, mas sim de circumstancias que as leis não podem 
fazer desapparecer de chofre, como as immensas 
distancias, a escassez de população, e mesmo os poucos 
habitos para certas instituições e serviços. S. Ex. fez-me a 
honra de dizer que abundava nestas idéas, que approvava 
muito o meu proceder em 1850, mas que queria formar um 
systema para depois inicial-o por partes, e que pretendia 
tambem para esse fim consultar os outros membros da 
secção de justiça. 

Passadas algumas semanas, recebi um convite do 
nobre ministro para comparecer na secretaria da justiça, 
onde encontrei o Sr. visconde de Jequitinhonha; tivemos 
mais duas reuniões em que esteve presente tambem o Sr. 
visconde de Uruguay. O nobre ministro começou por 
estabelecer o projecto de 1854 como base ou principio do 
exame para vêr o que se devia delle aproveitar, e então 
começou a 
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discussão pelo art. 1º, que tracta de estabelecer o jury por 
comarcas. A respeito do jury por comarcas, S. Ex. disse: 
«Esta idéa é do seu relatorio de 1851, mas ahi V. Ex. 
aconselhava que ensaiassemos antes o jury por termos 
reunidos com um numero maior de jurados, e esta idéa é 
que eu estou resolvido a adoptar.» Então ponderei a S. Ex. 
que esta idéa que eu tinha consignado no relatorio 
daquella época, não era para ser adoptada isoladamente, 
mas sim acompanhada de outras, que eu ahi mesmo 
indicava, e daquellas que o estudo e a experiencia de 
outros aconselhasse, com o pensamento de facilitar a 
reunião dos jurados, pois já nesse tempo ameaçava de 
morte a instituição do jury a difficuldade de suas reuniões, 
entretanto que a idéa primitiva, bem longe de remediar, 
tendia a aggravar este mal. 

Notei a S. Ex. com a maior lealdade que este mal, 
que já nesse, tempo eu enxergava, adquiriu depois desse 
relatorio sinão maior intensidade, ao menos maior 
evidencia depois que a lei de 1850 acabou com os jurados 
chamados por lista; pois si essa medida salvou o jury dos 
escandalos que tantas vezes o desvirtuavam, teve além 
disto a vantagem de revelar ao paiz toda a extensão do 
mal que não se sentia bem, pois os jurados que não 
compareciam eram substituidos não por jurados 
imparciaes, mas por complices fautores ou protectores dos 
réos que elles iam absolver, o que era um grande mal, e 
fazia não conhecer toda a difficuldade de reunir o jury. 
Logo que a lei acabou esse escandalo, vimos que aqui 
mesmo na côrte era necessario esperar dias e dias antes 
que houvesse numero. O nobre ministro perguntou-me si 
além das idéas do relatorio eu tinha alguma outra, e S. Ex. 
ha de recordar-se que até me fez a honra de tomar nota de 
algumas lembranças que lhe apresentei, sempre no 
sentido de facilitar a reunião dos jurados. 

Porconsequencia já vê o senado que logo na 
primeira reunião eu manifestei a S. Ex. disposição pouco 
favoravel em que eu me achava a respeito deste art. 1º. 
Entretanto mais de uma vez S. Ex. quiz inculcar que, na 
idéa da sua emenda, estava de accôrdo com o ministro de 
1851, e isto quando sabia perfeitamente que mesmo no 
relatorio de 1851 a idéa não vinha isolada, e sim 
acompanhada de outras, quando S. Ex. sabia que ainda 
assim eu tinha modificado o pensamento no sentido de 
julgar conveniente que essas outras idéas precedessem a 

O nobre ministro ha de recordar-se que sobre este 
ponto chegou a ser aventada a discussão da conveniencia 
ou não conveniencia de uma reforma constitucional, como 
condição prévia da judiciaria, ao que me oppuz. 

Já vê pois V. Ex. que mesmo pela base nós não 
concordavamos; e tanto que, depois de duas ou tres 
reuniões, S. Ex. disse-me, quando se acabou a reunião: 
«Tenho reconhecido que por este systema não chegamos 
a organisar um projecto de reforma judiciaria.» Respondi a 
S. Ex. que era melhor organisar projectos parciaes, e S. 
Ex. disse que essa era tambem a sua idéa; mas que para 
proceder com methodo julgava conveniente systematizar 
primeiramente sua reforma, para depois se ir adoptando o 
que parecesse mais util ou mais conveniente. 

O nobre ministro pois não convocou mais a secção 
de justiça e executou aquillo que dissera nesta 
conversação, isto é, que estava disposto a concentrar em 
um só individuo (esse individuo seria por certo o nobre 
ministro mesmo ou alguma pessoa de sua confiança) o 
exame dessas reformas antigas, e finalmente a 
organisação de um projecto que podesse servir de base ás 
nossas conferencias. 

Passado algum tempo, tive de fazer uma digressão 
ao norte da provincia e não ouvi fallar do projecto do nobre 
ministro. Quando voltei, recebi uma carta de S. Ex. 
remettendo-me o seu trabalho. Peço licença para lêr esta 
carta, porque convém que este negocio seja bem 
ventilado: da maneira por que as cousas têm corrido, 
parece (não digo que S. Ex. quizesse) mas parece que 
resulta uma accusação de pouca lealdade da parte dos 
membros da secção de justiça, quando pelo contrario eu 
estou convencido que procedémos com maior lealdade. 

«Illm. e Exm. Sr. – Hontem é que fui informado de 
sua chegada a esta côrte; assim desculpe si ainda não 
procurei a V. Ex. para saber como passou na sua 
digressão. 

«Desejo, com o interesse que me inspira a 
confiança no parecer de V. Ex., o seu juizo sobre o 
projecto de reforma incluso: eu o mandarei depois á 
secção.» 

Note bem: eu o mandarei depois á secção. 
Vê o senado, pois, que o Sr. ministro da justiça era 

o primeiro a reconhecer que até esse tempo não tinha sido 
ouvida a secção do concelho de estado; que ainda nessa 



esta. Eu hei de desenvolver mais largamente este ponto, si 
me chegar tempo para discutir o art. 1º 

Passámos a outras considerações e conversas 
geraes, porque a esse tempo nem existia projecto algum 
do Sr. ministro da justiça; e recordo-me que o Sr. visconde 
de Uruguay tambem impugnou a apresentação de um 
projecto de reforma judiciaria, concordando comigo em que 
a máxima parte das difficuldades não vinha das leis, e sim 
do nosso immenso e pouco povoado territorio, 
accrescentando que a primeira reforma a fazer era a da 
nossa defeituosa divisão territorial judiciaria. 

Esse nobre senador, expondo suas idéas a este 
respeito, disse que em sua opinião toda a reforma 
judiciaria que não começasse por estabelecer uma 
alteração na divisão judiciaria do paiz, não podia produzir 
bons effeitos; que esta divisão judiciaria estava, segundo a 
legislação actual, dependente de 20 assembléas 
provinciaes, o que embaraçava um systema qualquer que 
fôsse uniforme. 

carta se dirigia a nós como amigos particulares e não aos 
membros da secção, exigindo confidencialmente 
observações para depois ouvir a secção. «Eu o mandarei 
depois á secção; a esta parte de sua carta é que nunca foi 
cumprida. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Depois disso 
tivemos uma reunião. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – E’ verdade, uma 
unica reunião para conversar sobre esses apontamentos, 
como passo a explicar. 

O Sr. ministro da justiça mandou-me o seu projecto 
no dia 1º de março; por esse tempo adoeci do ouvido, 
quando apenas tinha lido e começado a fazer alguns 
ligeiros apontamentos sobre o trabalho de S. Ex. Recebi 
depois outra carta em que o Sr. ministro da justiça instava 
pela urgencia que tinha de uma resposta qualquer para 
ouvir a secção; e então tomei a liberdade de mandar a S. 
Ex., porque considerava como de amigos, o rascunho 
destes apontamentos que fiz copiar por um escrevente que 
tenho. Eis-aqui o que mandei dizer a S. Ex. (Lê.) 
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«Quer V. Ex. que interponha o meu juizo sobre o projecto 
de reforma que me fez a honra de enviar em 44 artigos. O 
meu primeiro reparo já V. Ex. sabe que ha de recahir sobre 
tamanha extensão de lei, em que se acham sem razão 
sufficiente reunidas alterações nas attribuições dos chefes 
de policia, delegados, juizes de direito, municipaes, 
promotores, etc., de envolta com medidas sobre a 
imprensa, o jury e até as relações. 

«O menor inconveniente que tem um projecto tão 
vasto e cheio de referencias (para abrevial-o na 
apparencia) é a grande difficuldade em fazel-o adoptar. O 
governo ou passará pelo desgosto de o ver sepultado 
como tantos outros no olvido, ou terá necessidade de 
desenvolver esforços e meios, que gastam a actividade e 
direi mesmo a dignidade do governo. Mais grave 
inconveniente, porém, é o que resulta da difficuldade em 
apreciar, comprehender e conservar na memoria tão 
variadas disposições, e sua razão sufficiente. Confesso a 
V. Ex. que um tal projecto fatiga antes de se fazer 
entender…» 

V. Ex. está vendo que eu usava de uma linguagem 
inteiramente abandonada, severa, talvez mesmo um pouco 
rude, que não seria a linguagem do conselheiro de estado 
ao ministro, mas linguagem de amigo a amigo, porque as 
relações entre mim e S. Ex. me auctorisavam a fallar com 
essa franqueza, que é o primeiro signal de uma amizade 
sincera. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E é o que eu 
queria. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ (continuando a ler): 
– «O art. 1º considera habilitados pelos chefes de policia 
os formados em direito; mas, si deixa de ser logar de 
magistratura, para que limitar a classe dos formados em 
direito? Não descubro razão plausivel. O governo 
escolheria de certo nessa classe o maior numero; mas 
para que prival-o de escolher em outras categorias os que 
tiverem habilitações, embora não sejam formados?…» 

Eu não entendia que se devesse tirar isso aos 
magistrados; mas, como dava um voto consultivo, fazia 
essas considerações para a hypothese de se julgar, como 
julgava o Sr. ministro, conveniente separar a qualidade de 
chefe de policia da de magistrado, para dar ao governo 
mais ampla escolha, pois nesse caso não vejo porque se 
não devessem aproveitar os homens, que sabem o direito 

corrigiu esta falta (Continúa a ler:).«Não posso afinar com 
a razão por que no artigo 5º se tira aos delegados a 
inspecção dos theatros e espectaculos publicos, e o direito 
de remetter ás auctoridades formadoras da culpa os dados 
e provas que tiverem obtido sobre a existencia de um 
crime; digo antes, que houve erro em citar os §§ 6º e 9º do 
artigo 4 da lei de 3 de dezembro. 

«Juizes municipaes formando exclusivamente a 
culpa em todo o districto, é a meu ver uma idéa 
impracticavel. V. Ex. sabe quantos juizes municipaes tem 
no Amazonas, Matto-Grosso, etc.? Pois bem, triplique o 
seu numero, e ainda assim obrigará a deslocar 
testimunhas para mais de 50 leguas; será isso possivel? 

«A formação da culpa dada aos juizes de direito 
nos crimes em que tem logar a denuncia cumulativamente 
com os juizes municipaes, que vantagem traz? Os juizes 
de direito ambulantes, presidindo os tribunaes de 
julgamento, onde não poucas vezes a defesa tem de 
aggredir a formação da culpa, parecem-me bem pouco 
proprios para formar culpa. 

«No art. 18 as palavras – em effectividade de 
serviço – não exprimem todo o official não reformado? 

«Si exprimem, parece-me da maior inconveniencia 
que o governo prive o jury de uma parte dos melhores 
julgadores que o compõem, exactamente quando a falta de 
jurados é a gangrena que ameaça matar a instituição no 
Brasil. 

«O art. 28 suppõe comarcas em que o juiz de 
direito seja ao mesmo tempo municipal e de orphãos. E 
será possivel que um só homem desempenhe essas 
funcções sendo formador da culpa? 

«O art. 31 suppõe juiz municipal substituindo os 
vizinhos. Será possivel conciliar com a formação da culpa 
exclusiva? 

«A disposição do art. 39 parece-me muito defectiva. 
O caso de articulo mortis não é previsto. 

«No art. 40 qual é a multa que se accumula, 
quando o crime menor não tiver multa? 

«Nada direi sobre os artigos relativos á imprensa, 
nem mesmo darei desenvolvimento maior, visto que V. Ex., 
com razão, exigiu agora urgencia. Assim, pois, limito-me a 
sujeitar-lhe estes apontamentos, que eu considero apenas 
base para o meu trabalho. V. Ex. sabe que adoeci do 
ouvido; fui obrigado a interromper e a renovar a leitura 



necessario para bem formar culpa, embora não fossem 
graduados em academias. (Continúa a lêr:) «Não sei 
egualmente para que tirar aos chefes de policia as 
attribuições dos antigos juizes de paz, e ao mesmo tempo 
conservar-lhes nos momentos que o governo quizer a 
formação da culpa e a pronuncia? Uma tal medida é pelo 
menos sem resultado practico. Quando é que os chefes de 
policia formam culpa actualmente, sinão nas 
circumstancias indicadas pelo art. 3º? Si V. Ex. crê assim 
conciliar os que se queixam da policia processante, 
engana-se; pois que ella conserva pelo seu projecto essa 
attribuição exactamente nas occasiões em que o abuso se 
póde temer. 

«Demais esse modo de tirar attribuições por meio 
de referencia produz o perigo de tirar mais do que se quer. 
O chefe de policia, attendendo se á letra dos artigos 2º e 
3º, ficaria privado em circumstancias normaes do direito de 
prender. E seria isso possivel?» Isto é provavelmente 
algum descuido que houve no projecto que S. Ex. mandou, 
ou S. Ex. 

para fazer estas breves observações, que talvez com mais 
estudo modificasse. Desculpe mandar-lhe mesmo em 
rascunho para não demorar mais.» 

Ora, si porventura as observações que eu fazia 
nestes apontamentos auctorisavam por qualquer maneira 
a apresentação do projecto, isto é, si por qualquer maneira 
me compromettia eu a sustental-o, eu não fazia sinão 
apresentar censuras aos inconvenientes e defeitos que 
encontrei. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Hei de explicar. 
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Naturalmente, 

mas não sei que o possa fazer em contrario do que estou 
dizendo. 

Passadas algumas semanas depois que o Sr. 
ministro da Justiça recebeu este meu tractado, S. Ex. 
convidou-me para outra conferencia em sua secretaria. 
Nessa conferencia, o Sr. ministro começou por dizer-nos 
que as considerações e objecções dos membros da 
secção recahiam sobre pontos diversos, e não sobre os 
mesmos objectos, e portanto desejava que 
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nos entendessemos a respeito das observações que 
tinhamos reciprocamente feito. 

Esse facto notado por S. Ex. provinha do seguinte. 
Como a consulta era inteiramente particular, não me 
julguei auctorisado para communicar aos meus collegas da 
secção essa honra que eu havia recebido de S. Ex.; não 
era certamente conveniente que eu fôsse dizer a outras 
pessoas: «Fulano mandou-me consultar sobre este seu 
trabalho.» Com quanto pareça isto um pouco difficil de 
acreditar-se, a verdade é que não vi o trabalho do Sr. 
visconde de Uruguay sinão outro dia, quando S. Ex. o leu 
no senado. Ainda não vi o trabalho do Sr. visconde de 
Jequitinhonha. Este meu trabalho ainda não foi visto pelo 
Sr. visconde de Uruguay; e ao Sr. visconde de 
Jequitinhonha mostrei-o ha quatro ou cinco dias. 

Nessa conferencia a que me refiro, a primeira 
observação que o Sr. ministro da justiça nos fez foi esta: 
«Noto que o Sr. Euzebio de Queiroz impugna a formação 
da culpa transferida aos juizes municipaes…» 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu disse antes 
que não concordava com V. Ex. no systema da reforma… 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Isto não tem 
grande importancia, mas peço licença a V. Ex. para dizer 
que está um pouco esquecido. 

O Sr. ministro disse que adoptava o systema que 
eu tinha seguido em 1850; que estava disposto a fazer o 
mesmo. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está enganado. 
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Já disse que esta 

questão para mim não tem grande importancia. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Importa muito. 
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Eu tracto 

unicamente de mostrar que desde o principio manifestei a 
S. Ex. que era bem pouco favoravel ao seu projecto. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Essa intenção 
não manifestou o Sr. visconde de Uruguay. 

O SR. D. MANUEL: – Declarou que só discordava 
em dois ou tres pontos: está impresso. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Respondendo eu 
nessa conferencia á primeira observação do Sr. ministro 
da justiça, me recordo que disse: «Não acho conveniente 
que a attribuição da formação da culpa passe para os 
juizes municipaes, porque os districtos de sua jurisdicção 
são muito extensos, e não podem ser os unicos 

a differença estava só em desapparecer a pronuncia 
provisoria dependente da sustentação. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. visconde 
de Uruguay declarou que antes approvaria as idéas do 
meu projecto do que as idéas que V. Ex. apresentava em 
substituição. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não me recordo 
disso. Estimo muito que V. Ex. vá contestando aquillo que 
não fôr exacto; minha intenção é restabelecer os factos 
taes quaes se passaram; mas lembro-me que, quando o 
nobre visconde de Uruguay fez essa observação, eu disse: 
– mas nesse caso o projecto é futil, porque não altera em 
nada o que existe. Os despachos de pronuncia proferidos 
pelos subdelegados são provisorios, não tem effeito sinão 
depois de sustentados pelo juiz municipal. Dizer que o 
subdelegado remetta o processo ao juiz municipal para 
sustentar a pronuncia ou para lavrar a pronuncia, é uma 
questão de folha de papel, é uma questão de escrever nos 
autos ou em officio, como é determinado nos arts. 49 e 54 
da lei. Si ha necessidade de retoque é no regulamento. 

O Sr. ministro da justiça respondeu então que 
entretanto parecia que se dava uma tal ou qual satisfação 
a respeito das queixas que se fazem contra a não divisão 
da policia da justiça. 

A isto observei a S. Ex. que em 1850 eu mesmo 
apresentei na camara dos Srs. deputados um projecto, 
cujo art. 1º continha essa idéa; até disse a razão por que 
apresentei essa disposição, que foi para satisfazer ás 
opiniões muito respeitaveis de uma pessoa que já não 
existe, mas cujo parecer escripto ainda tenho em meu 
poder. Mas, tanto eu julgava que uma disposição 
similhante não era propria para ser votada, que addicionei 
a esse projecto um art. 2º, no qual dizia que o juiz 
municipal formaria a culpa na povoação de sua residencia 
e em uma circumferencia de duas leguas; idéa esta, 
accrescentei a S. Ex., que me parecia preferivel á do art. 
1º, porque ao menos tinha resultado practico. Eu estava 
tão longe de acreditar nas grandes vantagens de 
similhante medida, que, tendo promovido a adopção de 
todos os projectos que apresentei em 1850, deixei esse 
em abandono. 

Os meus collegas apresentaram a seguinte 
objecção: que os juizes municipaes têm muitas vezes de 
ausentar-se da cabeça do termo para o exercicio de suas 



formadores de culpa, porque haverá a necessidade de 
deslocar testimunhas para grandes distancias, haverá 
outras muitas difficuldades que farão com que os 
pequenos crimes não sejam processados. Si um animal 
passar um cercado e damnificar plantações, ou si 
acontecer outro facto insignificante, uma infracção de 
postura, etc., ha de recorrer-se ao juiz municipal que mora 
a 20 e 30 leguas de distancia? Entretanto no interior é 
destas pequenas questões que muitas vezes dimanam os 
grandes crimes. O Sr. visconde de Uruguay declarou então 
que se entendesse o projecto como eu o tinha entendido, 
de certo impugnaria tambem, mas que entendêra que tudo 
continuava como até agora, isto é, que os subdelegados 
continuavam a preparar os processos, afim de remettêl-os 
depois ao juiz municipal para a pronuncia ou sentença; que

funcções civis, e que a formação da culpa não podia 
esperar. Menciono todas estas circumstancias para avivar 
a memoria de S. Ex., e não por que as queira agora fazer 
adoptar. 

Então o Sr. ministro da justiça fez-me o favor de 
dizer que eu não tinha emittido minha opinião sobre a parte 
do projecto relativa á liberdade da imprensa, naturalmente 
porque me reservava para o fazer na consulta da secção 
do concelho de estado; entretanto, accrescentou S. Ex., 
formulando estas idéas, tive em consideração que o Sr. 
Euzebio de Queiroz, quando ministro, pensou em 
apresentar um projecto sobre materia identica. 

Eu disse a S. Ex.: «E’ verdade, tive idéa de 
apresentar um projecto a esse respeito; não o apresentei, 
porque, consultando na camara dos Srs. deputados a V. 
Ex. mesmo e a outros amigos, assim como estudando a 
materia em Chassan e outros, o resultado foi chegar á 
convicção de que em materia de liberdade de imprensa é 
preciso que nos resignemos a acceitar a licença, os 
excessos. Ninguem 
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que tenha uso de razão póde querer que em seu paiz não 
haja liberdade de imprensa; entretanto é tão difficil evitar 
que se abuse della que qualquer legislação um pouco 
efficaz para reprimir esses abusos compromette a 
liberdade (apoiados), e medidas inefficazes só servem 
para desacreditar as leis. 

Até me recordo que o Sr. visconde de 
Jequitinhonha, reforçando estas idéas com aquelle criterio 
que o caracterisa, usou da seguinte expressão: «Isto é 
tanto mais improprio actualmente quanto é certo que toda 
a imprensa que existe é do governo.» Trago toda esta 
historia um pouco fastidiosa, porque quando se tracta de 
defender a lealdade, creio que o senado deve ser 
indulgente. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. não foi 
accusado de deslealdade nem seus collegas. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Sei que V. Ex. é 
muito generoso. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não era capaz 
disso. Apenas tive em vista mostrar que ouvi a secção de 
justiça do concelho de estado. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Me parece que o 
nobre ministro não está auctorisado para dizer que ouviu a 
secção… 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os membros da 
secção, o que é o mesmo. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Ouviu os 
membros da secção pela maneira que estou expondo. 
Nossa ultima conferencia começou ao anoitecer, e 
terminou antes das 10 horas… 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não começou de 
noite. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Acho que V. Ex. 
se tem esquecido muito. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. tem se 
esquecido mais do que eu. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Em particular lhe 
citarei um facto que lhe ha de avivar a memoria em como 
foi de noite; mas é uma questão que não vale a pena. O 
certo é que foi uma conferencia de algumas horas. Ora, o 
senado sabe que em algumas horas não podiamos discutir 
por inteiro um projecto tão importante e sobre materia tão 
variada. 

Póde ser que nessa noite se conversasse sobre 

que foi uma tactica. S. Ex. quiz ouvir-nos particularmente, 
porque, si nós fossemos favoraveis ao projecto, mandava-
nos ouvir officialmente, mas, como nos encontrou 
dispostos a sustentar o pensamento do seu projecto, 
julgou conveniente não ouvir-nos mais; sobre as outras 
disposições formulou seu projecto e apresentou-o. Estava 
no seu direito, nem eu o censuro por isso; mas o que 
realmente não acho muito proprio, é que S. Ex. se 
exprimisse de modo a fazer crer a alguns dos nossos 
collegas do senado, não só que a secção de justiça tinha 
sido ouvida, como que o parecer della fôra favoravel ao 
projecto. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O parecer do Sr. 
visconde de Uruguay é o mais favoravel ao projecto. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não concordando 
em uma idéa, comtanto que se possa considerar capital do 
projecto, era-lhe permittido, como representante da nação, 
combater esse projecto, embora quando usou do voto 
consultivo procurasse melhorar detalhadamente sua 
materia; comtanto que manifestasse a sua reprovação á 
essas idéas capitaes, desde que foram adoptadas, estava 
no seu direito, e até no seu dever combatendo-as. 

Eu declaro a V. Ex. que me opponho a todo o 
projecto de reforma judiciaria em que houver uma idéa 
capital que me pareça perniciosa e capaz de produzir 
males que sobrepujem as vantagens de outras disposições 
secundarias; foi uma das razões por que eu disse com 
toda a franqueza ao nobre ministro que separasse as 
idéas; isto desde o principio eu fiz vêr ao nobre ministro 
com toda a lealdade, porque entendia que fallava a um 
amigo que tinha direito a exigir de mim essa lealdade. 

Ora, o nobre ministro da justiça, que diz não nos 
accusa de deslealdade, insiste em que as opiniões do Sr. 
visconde de Uruguay eram favoraveis ao projecto, quando 
o Sr. visconde de Uruguay manifestou opposição a 
algumas idéas, e até á base do mesmo projecto, que no 
seu entender devêra ser precedido de alteração na divisão 
judiciaria. 

Mas, dizia eu, que a secção de justiça não se póde 
dizer, nem mesmo particularmente, ouvida sobre um 
projecto de que não tinha conhecimento; era preciso 
sermos muito temerarios para darmos uma opinião sobre 
um projecto que não conheciamos, porque nas primeiras 
conferencias nem ao menos existia projecto tractando-se 



alguma cousa mais, mas eu não me recordo. 
Concluidos os nossos trabalhos, eu retirei-me sem 

ter ao menos sabido quaes eram as modificações que o 
nobre ministro tinha feito no projecto, porque S. Ex. não 
nos entregou o projecto, não lhe faço carga disso; quero 
dizer que não soubemos como ficou o projecto, eu só vim 
a ter conhecimento delle quando foi apresentado ao 
senado. 

Pergunto eu: A vista destes factos póde-se dizer 
que a secção do concelho de estado foi ouvida 
officialmente? De certo que não. O modo por que se ouve 
a secção é nomeando um relator, que confere com os 
outros dois membros, os procuram esclarecer-se; e, si 
chegam a um accôrdo, o reduzem a escripto, e sinão 
concordam, escrevem votos separados. 

E’ assim que se tem consultado a secção de justiça 
em materias muito importantes e em materias muito 
insignificantes; em materias muito importantes como, por 
exemplo, o projeto sobre casamentos mixtos. Ora, por que 
razão o nobre ministro se afastaria da practica sempre 
seguida? 

Parece-me, sem querer offender o nobre ministro, 

de assentar idéas para sua organisação. 
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O resultado da 

conferencia. 
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não no sentido 

em que me exprimi, porque V. Ex. insistiu na apresentação 
dos seus artigos sobre a liberdade de imprensa, insistiu na 
apresentação da idéa sobre a formação da culpa 
transferida, e nem ao menos admittiu as idéas de que tinha 
tomado nota para facilitar a reunião do jury, etc. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu explicarei isso 
tudo. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Por 
consequencia já se vê que nestes pontos capitaes o nobre 
ministro reconheceu que nós não aconselhavamos a 
apresentação do projecto. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Hei de dizer a V. 
Ex. os motivos por que não adoptei os resultados 
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das nossas primeiras conferencias; foi mesmo em virtude 
de observações feitas na secretaria da justiça. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Eu não quero 
censural-o por não ter adoptado minhas opiniões emittidas 
então; o que quero é unicamente consignar que não estive 
de accôrdo com o que S. Ex. consignou no projecto; que 
longe de fazer-lhe esperar o meu limitado apoio, fiz-lhe ver 
desde o principio quaes eram minhas opiniões; não quiz 
deixar a V. Ex. a menor duvida sobre o modo por que 
encarava o seu trabalho. 

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA (levantando-se): – 
A hora já está adiantada, e eu tenho necessidade de 
retirar-me, por isso peço a V. Ex. que me desculpe não 
ouvir o resto do seu discurso. 

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Eu só desejava 
que V. Ex. estivesse presente na occasião em que eu 
tractei de historiar o que se passou nas reuniões; como já 
conclui a parte historica, só me resta agradecer a V. Ex. a 
attenção com que me tractou; quanto ás outras 
observações o meu discurso ha de ser publicado e V. Ex. 
ha de têl-o. (O nobre ministro da justiça retira-se.) 

Sr. presidente, deixo agora ao senado que aprecie 
si se póde dizer que a secção de justiça foi ouvida e que 
foi desleal. Quando o projecto foi apresentado ao senado, 
nós não sabiamos si o Sr. ministro tinha ou não admittido 
nossas idéas, porque, como disse, principiando a reunião 
unica que tivemos quando já existia o projecto depois das 
5 horas da tarde, discutiu-se a materia da liberdade da 
imprensa, da formação de culpa, etc.; e bem vê o senado 
que em tão pouco tempo não era possivel discutir-se o 
projecto todo para dar-se uma opinião favoravel, maxime 
quando todos acreditavamos que haviamos de ser 
ouvidos. Nenhum de nós sabia si o projecto primitivo 
estava alterado, e em que sentido, porque todas essas 
questões eram postas como convém em geral. Mas eu 
penso que em tudo isto não houve sinão o pensamento de 
tornar-nos suspeitos quando tivessemos de combater 
qualquer disposição do projecto. Quer-se inculcar que 
impugnamos as idéas do projecto, não porque nos 
pareçam más, mas por espirito de opposição politica. 

Sr. presidente, devo dizer a V. Ex. que eu entendo 
que um projecto de organisação judiciaria e de tudo que é 
organisação permanente, não póde ser sujeito aos vaivens 
do ministerialismo: nesta parte discrepo da opinião de 

explico: um projecto de refórma judiciaria influe 
consideravelmente sobre a prosperidade do paiz, e póde 
auctorisar um deputado ou senador que seja affeiçoado ao 
ministerio a tornar-se opposicionista. Mas, porque eu sou 
anteriormente da opposição não devo impugnar um 
projecto que me parece bom, e isto só porque sou 
opposicionista ao ministerio. 

Admittida esta doutrina, o projecto será avaliado 
pelo que valer em si; mas isso não convém. O ministerio 
crê, e com razão, ter maioria; assim desde que inculcar 
que havia disposição favoravel ao projecto, mas que 
viemos combatel-o no senado só para fazer opposição, 
excita-se a maioria e a imprensa ministerial a sustental-o 
por espirito de antagonismo. 

Ora, isto me parece que é um pensamento de 
tactica que eu não quero censurar, mas que desejo revelar 
e fazer patente. Devo recordar a casa um facto para provar 
que, não querendo que se faça deste projecto questão de 
ministerialismo, digo sinceramente aquillo que penso. 

Quando foi apresentado o projecto de 1854, o Sr. 
ministro da justiça daquella época declarou na camara dos 
Srs. deputados que fazia questão de gabinete (depois 
explicou-se que era pessoal). Eu não era dos enthusiastas 
desse ministerio, mas não desejava concorrer de modo 
algum para que elle cahisse; prestei-lhe sempre meu fraco 
apoio em todas as questões, com excepção de uma muito 
importante, mas que não foi considerada aqui como de 
lados politicos. Eu era ministerial e entretanto procurei ao 
Sr. presidente do concelho (e creio que ha na casa quem 
sabe deste facto), e lhe disse: «Até hoje tenho sustentado 
o ministerio, ao menos com o meu voto; mas, si vier o 
projecto de reforma judiciaria que está na camara dos Srs. 
deputados, declaro a V. Ex. que, apezar da questão de 
gabinete, hei de fallar e votar contra o projecto, porque 
estou persuadido que aquelle projecto, embora excellente 
em algumas disposições, terá de fazer por outras grande 
mal ao paiz.» O Sr. presidente do concelho disse-me: 
«Pois não seria melhor estudarmos o projecto para 
emendal-o?» Eu respondi o que acabei de dizer ha pouco: 
quando um projecto contém certas idéas que me parecem 
perniciosas, entendo mais seguro oppôr-me a que passe. 
Si eu tivesse força para fazer passar os artigos que eu 
quizesse e rejeitar os outros, não duvidaria fazel-o; mas 
não tenho forças para isso, e então concorro para fazel-o 



varios senhores que se estribam em considerar a materia 
do projecto como politica. 

Quero sempre ter liberdade do meu pensamento, e 
por isso o exprimirei inteiro. Entendo que um projecto 
destes não deve ser votado por attenção ou despeito ao 
ministerio, é um projecto de organisação permanente, e os 
ministerios são transitorios; os ministros vão, e os 
beneficios ou males de taes projectos ficam. 

Declaro que, si os meus amigos subirem ao poder 
em occasião em que achem toda a organisação 
melhorada, isso será uma felicidade para elles; será muito 
mais facil para elles a tarefa de melhorar, achando já 
alguns melhoramentos, do que se tivessem de ir 
melhorando tudo. 

Entendo que a organisação judiciaria póde ser 
causa de se fazer opposição ao ministerio, e neste sentido 
se póde dizer politica; mas o combatel-a não póde ou não 
deve ser effeito de opposição. Eu me 

cahir, para evitar os males que de outra sorte não poderia 
embaraçar; pois ha certas emendas capitaes que, 
alterando essencialmente o projecto, não se póde nutrir a 
esperança de fazel-as acceitar pelos defensores do 
projecto. Eu era senador ministerial nessa época, e não 
me embaraçou que o governo fizesse questão de gabinete, 
declarei-me em opposição a esse projecto: não guardei 
segredo, disse-o ao Sr. presidente do conselho e a varios 
amigos. 

UM SR. SENADOR: – O certo é que elle ficou 
dormindo na commissão até agora. 

(Ha um aparte.) 
O SR. EUZEBIO: – Não attribúo esse resultado á 

minha declaração, porque eu não tinha força para tanto; 
mas declaro que applaudi a resolução do ministerio, 
porque dispensou-me de fazer opposição a um governo ao 
qual eu aliás prestava meu apoio. 

Passando ao 1º artigo da lei, eu devo observar a 
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V. Ex. que, quando o Sr. ministro da justiça chamou minha 
attenção sobre este ponto nas conferencias que tivemos, 
eu ponderei a S. Ex. que mesmo no relatorio de 1851 eu 
não apresentava a idéa como podendo ser adoptada sinão 
acompanhada de certas medidas que não vêm no projecto. 
S. Ex. leu isoladamente o trecho do relatorio; eu poderia 
dizer que mesmo nesse trecho eu não propunha á idéa 
sinão como quem chamava sobre ella o estudo e a 
discussão, pois que eu ahi usava da seguinte expressão: 
«Talvez mesmo convenha tentar, etc.» Mas prefiro ler o 
que eu disse em additamento á estas idéas, que o Sr. 
ministro adoptou isoladamente. Accrescentando eu em 
seguida ao que o nobre ministro leu: «e porque em alguns 
pontos do Imperio esta exigencia importaria demasiada 
extensão de territorio, parece-me que seria conveniente 
auctorisar o governo, onde isso se désse, a admittir por 
decreto imperial concelho de jurados com um numero 
menor, que ainda assim nunca fôsse inferior a 80. Esta 
medida, além de ampliar muito mais o circulo dos 
julgadores, deve melhorar sua qualificação. 

«As maiores distancias a percorrer exigiriam 
tambem que aquelles jurados que tivessem uma renda 
inferior ao dobro do que está marcado para os termos em 
geral no art. 27 da lei de 3 de dezembro de 1841, tivessem 
o direito de requerer sua eliminação da lista dos jurados, 
desde que mostrassem residir em distancia maior de 20 ou 
30 leguas do logar da reunião do jury…» 

Bem se vê que eu não adoptava a idéa que vem no 
projecto, de elevar o censo necessario para ser jurado; e 
isto não porque eu não veja na elevação do censo uma 
garantia de melhor qualificação; mas porque desde então 
eu receiava de toda e qualquer medida que tendesse a 
difficultar mais a reunião dos jurados; assim, pois, limitava-
me a não obrigar a fazer grandes viagens os jurados que 
pelo censo actual não tivessem os meios de fazel-as; mas 
conservava todos aquelles contra quem não militasse essa 
razão. (Continuando a ler): «Parece egualmente 
exagerado o numero de 12 recusações que actualmente 
constitue o direito de cada uma das partes. Já o parecia 
quando o concelho se compunha de 60, hoje compõe-se 
de 48, e as recusações não diminuiram! 

«O direito de recusar um terço do tribunal 
ordinariamente de 36 jurados equivale ao direito de 
escolher juizes, e não pouco deve de haver concorrido 

correctivos que facilitassem a reunião do jury, já pela 
diminuição do numero de jurados necessarios para haver 
sessão, já por outras medidas que as convidassem a 
comparecer, e accrescentei que de então para cá tinham 
occorrido circumstancias que me confirmavam cada vez 
mais nesta idéa e que me faziam até crer que antes de 
qualquer outra cousa cumpria remover os perigos da falta 
de reunião do jury por ser esse o grande mal da instituição 
entre nós. Esta circumstancia é que entre as medidas que 
propuz em 1850, uma foi que se alterasse o modo de 
substituir os jurados que faltassem. 

O senado sabe perfeitamente que até então, 
quando faltava um jurado, o que devia ser chamado para 
substituil-o era escolhido pelos jurados presentes. Dahi 
resultava um abuso, que muitas vezes aqui mesmo 
presenciei. Quando algum réo tinha grandes patronos, era 
rico ou protegido, não lhe faltava algum jurado que se 
encarregasse de propôr, para substituir os que faltavam, 
uma lista de amigos, ás vezes de complices, ou, 
finalmente, de pessoas por qualquer motivo 
compromettidas a vir absolver o réo feliz; isto foi causa de 
apresentarem-se decisões muitas vezes escandalosas; e 
seja-me permittido dizer: estou persuadido que a não ser 
essa lei salutar, que destruiu tão grande escandalo, não 
teriamos presenciado algumas dessas decisões que temos 
presenciado, e que demonstram, sinão grande justiça, ao 
menos que o jury não é tão dominado por esses manejos 
que fazem escapar á justiça os ricos e protegidos. 

Mas em materia de organisação judiciaria os 
effeitos das medidas novas são muito complexos e não 
podem ser previstos pela intelligencia a mais adestrada 
nestas questões. Esta lei, que por um lado produzia tão 
bom resultado, por outro lado teve um effeito que não sei 
se poderei chamar inconveniente ou vantagem, e foi o 
seguinte: descobriu toda a extensão de um mal que não 
era desconhecido, mas que não se apreciava 
devidamente. O jury que antigamente se reunia sinão no 
primeiro dia, ao menos no segundo, porque esses jurados 
ou antes essas partes interessadas eram muito faceis em 
comparecer apenas chamados, para o que muitas vezes 
se achavam mesmo no salão ou nas immediações. 

Eu presidi o jury no Rio de Janeiro por espaço de 
10 annos, e não me recordo que no primeiro dia e alguma 
vez no segundo de sessão não houvesse numero para 



para a impunidade que todos lamentam. 
«Reduzir as recusações á metade desse numero 

seria uma garantia sufficiente, e auctorisaria os concelhos 
de jurados a trabalhar com o numero de 30, embora 
devessem continuar a ter como estado completo 48. 

«Muitas vezes tem deixado o jury de funccionar por 
não se reunirem os 36 jurados, que exige o art. 107 da lei 
de 3 de dezembro de 1841. 

«Não é possivel que o jury entre nós produza por 
emquanto grandes beneficios; mas havendo constancia 
em o ir melhorando lentamente, e com prudencia, é de 
esperar que a nossa população vá adquirindo os habitos e 
os principios que são indispensaveis para que o jury 
realize os beneficios que delle se esperam.» 

Portanto chamei a attenção de S. Ex. sobre este 
ponto e disse que naquella época mesmo eu não 
aconselharia jámais a adopção da idéa de se augmentar o 
numero dos jurados sem estes ou outros 

trabalhar o jury; mas estes juizes que se apresentavam 
eram, como eu disse ha pouco, em grande parte pessoas 
interessadas no julgamento. Desde que se cortou este 
abuso, vemos que mesmo no Rio de Janeiro, onde se 
qualificam centenas de jurados, o jury não se reune sinão 
depois de 4 e 5 dias de espera. 

Ora, si isto acontece aqui onde ha essa grande 
qualificação, onde os jurados, pela maior parte, o unico 
sacrificio que fazem é deixarem de ir para suas casas de 
commercio ou repartição publica, e assim mesmo todos os 
pretextos se empregam para evitar o trabalho do jury, o 
que se deve esperar nessas localidades do interior, onde o 
jurado tem de deixar casa, familia, negocio, fazer 
despesas, etc.? Já se vê que deve haver muita difficuldade 
na reunião. 

Eu tinha alguma practica do jury no Rio de Janeiro, 
mas não podia com a mesma confiança em mim julgar do 
que se passava no jury do interior; tractei portanto de 

conversar com varios juizes de direito 
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que tinham servido nessas localidades, para poder 
bem apreciar o alcance desta medida, e em quasi 
todos que consultei, encontrei sempre a maior 
repugnancia, dizendo que si os jurados não se 
reuniam agora que tinham os districtos mas 
limitados, quanto mais quando tivermos augmentado 
esses districtos. 

Tractei de examinar até que ponto chegava a 
falta de reunião dos jurados. V. Ex. sabe que o 
codigo do processo determinou que no interior o jury 
se reunisse de 6 em 6 mezes; já era um grande 
tributo pago á lei da necessidade para que um 
homem preso esperasse durante 6 mezes o 
julgamento de 1ª instancia; em muitas localidades, 
porém, o jury não se reunia sinão com intervallo de 
2, 3 e 4 annos; mas, si me não falha a memoria, em 
1851 verifiquei que haviam localidades onde o jury 
nunca se tinha reunido! 

Em vista destes inconvenientes, o que devia 
eu pensar? Ao menos a logica me ensina que o 
primeiro cuidado de quem quer retocar a instituição 
do jury entre nós, é facilitar as reuniões, porque de 
outra maneira elle acabará inevitavelmente por se 
desconceituar. 

Não póde haver cousa peior do que confiar um 
julgamento a um tribunal, quando este tribunal não 
se reune, e um homem vê prolongada a sua prisão 
por espaço de annos, até que morre na prisão, si 
outros meios, e as vezes bem extraordinarios e 
illicitos, o não fazem sahir da cadêa. 

A hora está muito adiantada, e eu procurarei 
re- 

sumir o mais que puder; mas é preciso dizer a V. Ex. 
que me parece um erro encarar o jury só como 
instituição judiciaria, e não como politica tambem; é 
por não attenderem a isso que algumas pessoas se 
mostram contrarias ao jury. Si vissem que sem jury é 
impossivel a liberdade de imprensa, e que não ha 
meio de escapar a uma oligarchia, si a classe 
encarregada de julgar fôr independente, ou si ella 
depender de outro poder, ao despotismo desses que 
influirem sobre os encarregados de dicidir da vida, 
honra, propriedade e tudo quanto ha de caro ao 
homem, de certo concordariam em que o jury não é 
só util, é indispensavel, quando não se lhe podem 
dar todas as garantias como tribunal de justiça. 

«Aqui S. Ex. fallou tão apressadamente que 
não nos foi possivel apanhar sinão proposições 
destacadas, pelas quaes vimos que S. Ex. concluiu o 
seu discurso com algumas observações sobre o jury 
considerado como instituição judiciaria, e como 
instituição politica, sobre o numero dos jurados e das 
recusações, sobre a necessidade de se fazer 
effectiva a multa, e sobre o augmento de renda.» 

Dada a hora o Sr. presidente declara adiada a 
discussão, e dá para ordem do dia da seguinte 
sessão: 

1ª parte. – O resto das materias já designadas.
2ª parte. – Continuação da discussão adiada. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e um quarto 

da tarde. 

 
Erratas ao discurso do Sr. Ministro da Fazenda proferido na sessão de 6 de julho. 

 
Pag. col. lin.  
1ª 5ª 92 Onde diz – a relação entre a prata e o ouro – leia-se – entre o ouro e a prata regulava 

por cêrca de 1:15 1/2 e 1:15 5/8. 
» » 95 Onde diz – sinão cêrca de 14 1/2 – leia-se – de 15 libras de prata. 



» » 99 Em logar de – centonagem – leia-se – senhoriagem de perto de 10%. 
» » 141 Onde diz – mas na relação actual, etc. – leia-se – mas na relação actual, que eu 

entendo ser de 1:15, a porcentagem regula por 11,94. 
« 6ª 114 Onde diz – 2 oitavas e 38 grãos – leia-se – 2 oitavas e 58 grãos. 
» 7ª 9 Onde diz – receba-se por ella – leia-se – receba-se, pois, ella. 
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