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CAMARA DOS DEPUTADOS

DISCURSO

llronunciado elD 25 e Ilubli('allo no cc .Jornal» D. 11'12 de
27 de Abl'U de i843,

O Sr. Rebouças: - Senhore', ante de dis

'orrer alguma cou. a em relação ao di, erso

topico <1 orçamento do miuisterio ela justiça

uja di cus 'ao se trata sel'-me-ha permittielo

fazer oh er,açNo ' a 1'0 peito de algnmas pl'O

po içõe' que hontem profel'Íl'<L ne ta ca a o

illustre r. l\:[inistro da Ju tiça, bem que pres

cinda tocar na reprimenda de que e elle fez

argo para com aCamara, a meu '\ l' de um

modo um pouco o tranho á I osiçao de lIDl

agente da. COl'ôa quando a si ·te, na confol'mj·

daele ela Lei fn~~am_eJ1tal_.elo I1J?-.2"8'riQ~~~~"\~~j-'
u ão de uma i·o!,.~~~··db' Goyei-nÓ.'· .. ~" . ~

" ..,: ' .,.,.. 1.:" 'i!'c. ;
FOI a S. Ex. '.perguntado· 'coilio 'eilteDdia.~ t

, . .. • ,.,,, /fi.: ...... ,

{1ispo'içao da Lei; qJle. havia re'St'i'ii1g{el~.~ j\li: ~
II. II .-' ""1

.. .... f.r- ...... ~.'''''I .....~.,f
4' .. lo' " ... - ..........



l'jsclicção ecc1e::;iastica' aos delictos I Ul"amell te

'spu.'ituaes. Respondeu, se bem o comPor ·11en,l .

que, po to que para elar esclarecimento sobr uma

pergunta desta natureza seria preciso primeiro

refiectU· sobre a leg'islação 1'e 'pectiva como 6em

praticar os advogados quanelo propo tas se lhe::;

dirigem a respeito de questoe' graves, c0))1

tlldo re pondia parece)'-lhe que autoridaele ecc1e-

ia tica nào podia sobre' delictos espirituae'

impôr pena' temporae , ainda quanelo (conforme

;:), proposição, que e lhe fez e que era o ponto

lIa que tão) ainda quando pelas lei canomca:"

essas penas temporaes fó sem imposta . me'

(Lue sendo sua opinião (S. Ex. l'ectificará se 11

nao entendi bem a sumIDa ele suas expressõc ')

mas que, send sua opinião q1.1e, a bem ela sn

borclinaçao do .c1 1'0 t;vesse 1'gar a in:Bicção

de penas corpora s, desejava que assinl hou

vesse uma lei qne prescrevesse. Ora, primei

ramente entendo que S. Ex. por muita ra

zões ofticiaes deveria acl ungtbe?1~ respond l'

.categoricamente sobre questões sime1hetntes;.
',porquanto, como legis~ador" e legislador qu'

cdoperol1 tambem na lei respectiva, e segundo

o" Clll'egimento, tem ele decidir de recursos, que. .
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se int rponhào das autoridades ecclesiastica

maIOr quandq elias hajão de abusar de sua

jm'i dicçao contra sens subaltél'nos; e, ultima

mente como ~Iinisu'o da Justiça e do negocio

ecclesiastico , não de eria deixar de estar pré

viamente habilitado para resolvê-lo, u'azendo

com 19O as respostas a simelliante re peito,

como lá dizem, de algibeira. Ma S', Ex., di

zendo-se na razão de não poder resolver de

prompto todavia sempre resolveu da maneira

que cu lice, bem que me parece n?i.o conforme

a c1ireito,

enhorc eu nt ndo que nao ra necessario

lei ba tando 1;;;"10 '6mente um regulamento, que

haja de letenuinar o modo de se da,r execu

«ao no fôro civil áqu lias entença da auto

l'ic1ade ccclesiastica, que importem execuçao de

lei cauonicas e que e nao limitem a impôr

pena plU'amente spiritllaes, á cen uras, á sus

peno a de 01' lens, etc. ma comprehendão tam

b~m penas corporae.', porquanto, cumprindo á

rLUtbric1ades ecclcsia ,ti as observar a lei ca

nonica, que não forao, nem poderião ter sido

;tbrogac1as e c1erogac1as, de nece 'sic1ac1e hão de

::;eguir asna] tra. gora pa,ra a x oução é que
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na parte temporal clevelll recorrer, eg'undo a

pln'a e antiga, ao 'auxilio do braço secular.

Como, porém, presentemente não está determi

nado o modo de se pedu: e obter esse auxi

lio, e seja isso objecto de regimento, esperava.

eu que o Exm. Sr. Ministro dice e qu' deDo

cuidaria como nece ario para o mesmo fim.

Exercendo algumas autoridade. ecclesiasticas

fUDcções, senao no todo, ao menos meiamentc

administrativas, tambem ser.ia nece sario esta

belecer regras, segundo as quaes, pelo facto de

darem alguma autoridades execução á . uas

decisões e pirituae , não hm.lve sem le ficar

outras (a cujo cargo se achava o exercicio

de funcções civis e admillistrativa) s6 por i 80

tolhidas das obrigações respectivas, com damno

da causa publica, como por exemplo, sobl'e as

sentos de matrimonio e de baptismQ; certidoe

delles, e que sendo instrumento com fé com

pleta no
l

fôro civil, e sujeitos a muitos ramos

de administraçao valiosissimos, conviria que

se achassem sob a inspecçao da autoridade

civil administrativa, e fôsse esta conscia de

tudo, por maneira a se não soffrer, por falta

ou interrupção do seu exerClClO. Entretanto
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me parece que exi tem as bases de tndo i. to

em lei e nao foi alterado de maneira a.lguma

ais do que regimental. Aliás, senhores, se

porventm'a de mn excesso ou abuso de auto

rida.de ecclesiastica se interpozesse recmso, como

e tá prcscripto no Regimento do Conselho de

Estado, e te tribtmal a sim constituido como e

.haveria? 'l.ca o diria elle que não podia pro

ver p.or falta d lei a simelhante respeito?

Entào é que . e deveria recorrer ao corpo le

g-isla,tivo pa.ra legi lar? E e legislas 'e, seria

o cffeito lc uma tal proposta confor~1e á Con

,tituiçã.o para. corrigir punir, reparar em stUnma

prover ao qu anteriormente tive e acontecido?

Quando outra. con a não hom-e se ao meno

dar- e-rua ni to alguma imprevidencia.

Uma outm proposição ou i ao Exm. Sr Mi

nistro da Justiça; foi que e tava resolvido a

annexal: quantos t~l'mos achasse convew.ente.

E ele facto, S. Ex. o expõz ao Thl'ono no Re

latorio qtie pl:eced u a te seu Reg'ulamento

(que terei ele sujeitar a tuna breve analyse) orno

l'espeitanelo á administraçao ela justiça, cujo

orçamento e trata. E creio que não haverá nada

de impel'tilleute no exame a que me proponho.
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Dice-se no Relataria ou expo içao de mo

tivp :- «A reuniõe já decretadas poderão 'e1'

mantida e o Go,crno c1e V. :M. Jmperial po

derá ainda e:fi'ectuar outra c1 que rcsu1tará :

1° a economia de ordenado proveniente da

éliminuiçao do numero do' Juizo Muni -ip< e i

2°, o l1ugmento dos emolum nto" de tes, qÜl'

dando-lhe meios de ub istencia, que nao t 

rião no pequeno municipio', mantê~ SUH

u1dependen -ia, e promett ~l, e colha dos mai~
I I

habeis_» - De maneira que S. Ex., lembrando-

e no seu Regulamento do Alvará de 28 d

Janeiro de 1785, ai re 'peito da remes 'a dos

Feitos para serem julgados afinal pelos Juizes

Municipae, que neste aso vêm a fazer aR

vezes do antigos Jl.úzes de fóra, nao quiz to

davia considerar o bem dos povo , ba e fun

damental c1es~e me mo Alvará; ma sim, a

a~astança da algibeira do Juizes Municipae ,

a economia da açào, que em verdade em,

tal caso não o é realmente, porque importa

damno gravíssimo do povo. E assim 'é quc

a admini tl'ação da ju ,tiça do Brasil çoro eSS~L

reforma, e o dado meio de e entender com

elasterio pernicioso 1 nela é . enao para patri-
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mamo claquelleg cnte~ feuzc' que têm -a for

tuna le . cr 110m 'ado magi 'tracloô em sua COD

formidad .. \.. ]Jro -a desde log'o 'e ,ê 110 art. 1n

dn Pegulafll 'uto cmquanto e li% que no"i

1l1lUlicipio l' termos que. e acharem ou fôrem

reunido' a outros por yirtllde do li 'po:to D4)

art. 31 e1a, Lei ele 3 ele Dez"Uluro ele 1841;

contiuuur- e-ha a ob en-ar a disposiçocs do,

Hegulamento n. 120 e 143 formando o dito"

termo. um só COD elho ele JUl'aelo, om aquel1cfi

a qu ~ fôrcm reunido, c deixando ele te1' e11~ [)Wi

(61"0 ci il q'l.W pa saTá pa?'a luga1' q'l.~e lô7' de

,ignado para a rcunino do Con elho e da Jmlta

re,i ora. Sim, a proya está ao primeiro intuito

de ta di po ição ler gatoria elo fôro civil exi tente

no. mummplO c1 que trata. Não extingllio

. f'ôro aJgum i"i1 senhores a Lei ele 3 de De

zembro d lt' 4:1 no termo, exi··tentc. ~om(J

é p i. qu por um H.cg·ulamento 'e xtingu '?

~om extingui-lo, que tanto importa om0

to. tingllir a propna villa e. tabclccie1::t por

Lei? Tiraela a ba~e primaria la cxistencia elo,'

t 11110', i·t é do municipios, que é a aeUni

ni traçao da ju tiça, l' conhecida por tão ne

(;e: 'aria para a vida civil do POyO , que lhe:
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era conferida, ainda mesmo quando elles n<1O se

achavão habilitados para. terem Camaras (por

que entre i nao houve;:;~e idadão' idoncos

para o exerclcio das fllncções camararia:s,

aSSlfi por cliante) provepdo- 'e-lhes com jLúze

proprios' a favor c10 uma at goria menor d

que a de municipios ou \:rilla que era a d

~ulgados. Ag'ma é o contrario: a pret xto de

Regulamento, se extinguem termos preexisten

tes de longa éra, ,em e attendel' ~L eU'CLUn

stancias e peclllia,rias necossidac1es do::; povo .

E (1<11'-'e póde no Governo autoridade pa.ra tanto?

E I orqne razão, meu ser hores? Tão sómente

porqne, diz ene, não, tenhao apurado nos

termos 50 jurados: poiH o Governo não terá

tido representações dos povos sobro os damno~

que lhes resultão da impraticabilidade de cami

nharem 30, 40 e 50 leg'uas em procma do

marcado lugar ela séde do Jury? Ora, em

vez de 'e prover a essa nece idade, que des

natlll'ali a a justiça., a institniçao dos jlU'ados

especialmente fàllando, pelo interior, sancciona

'e. ~ lém da falta da justiça criminal, ha maio I"

negativa, a da justiça civil, que respeit<t a todo~,
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principiand peja propriedade que é a ba. e pl'Í

maria la a ociaçãe.

"Não, seria, poi melhor primeiramente adver

tir de alguma maneira a certos Juize ele Di

reito que, não quel'enc.lo da.l'- e ao trabalho de

percon r o termo: achao um meio fttcil de o

entar fazendo com que a apmaçoes eJao a.

mai::! restricta ? lfe mo quando i"o não fô e

melhor, ..c gnarcla ~ a propol'çao no.. termo

menOl'e ou meno populoso, sendo os onselho

de J mado , {L proporção, ompo tos de nm menor

numero? 6s temos exemplo disto..No De

creto de 22 de .... ovembro ele 182;), o pn

mei.ro. OonseUlos ele J mado, rito eompo to ue 9

membros e ''l. pru,tica mo trou que nao havia

ni ,o inco11\- niente algum. Os ~cgL1ndo 1m

erào de 12. Entao o Oon lho de Jurados

exi tiao talvez exclusivamente nas o'mnde C"\,-o

pitae;:; do Imperio. Depois da Lei de 20 de S -
t rubro de 1830 houve alguma cuffereDça, di

zemlo-se que tanto o primeiro omo os e

gUllllo::; Con elho Das capit~e ua prOVlDCla.

fó sem ele 12, porém ele 10 na outras po

voações. Por consequencia o remedio idoneo

seria esse ant s do que xtingllir fi-se o termo
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ou ll1Um lplOS para que o p6vo nào L1eixa sem

de ter ju tiça por seu pare. e não houyer

Juize não meno habei por se intere Sal'eIlJ

no bem geral d E taclo pt1nindo o deli to

não ve.-ando a innocencia; o que muita ~ veze'

é incomjJativel com a clift'erença, que re ulta de

ter'm e11e:,; de j Lllgal' individuo e tran1.o. tL

:eu termo: inteiramente alheio' ao seu on1.-

cimento por deli to: de que nào têm noti ÜL

Jlem os póde affectal', porque não aft'ectao com

mummentc a sua ill"lUlicipalidade, T riamo um

remedia e f:lcnciaJ. além elo outro, de e curar

o mal ela la sificação, nao sendo esta feita, a

interesse do Juiz de Direito, o remedio ele e

reduzir o numero dos membro , do J lUy á pro

porção; porque em verdade, senhores, o m mo

num~ro de jm'ado que e eXIge no Rio de

Janeiro, na Bahia, e nas outra capitae.

povoaçõ.es, que se approximão a ellas, nào c tá

nem poderá e tal' na razão de um municipio

onde nao e poderá ela iEicar, egtmdo a'

novas condições da reforma, tanto. individl10H

qLIe apena . excedào de 50.

Agora pelo que diz re peito ao üiYil, como

já observei, ainda nao vi L i que autoi'isa se



-H-

a fazer u~ Regulam nto e tinguindo o, termo.'

ou seu fôro judicial.

Senhore ,como e removeráo todos os car

torios, o escrivae', os tabe1liaes, os eontaelore'

o c1istribtúelôres, os avaliadores, t?c1a as jus~iças

para irem proclU'ar o centro que o J l1iz Municipal

considere devcr ser a sua séde? Até ha incompa

tibilidade em chamar-se Juiz Municipal, a quem

não -em a ser desde que fundem-se>-lhe uns

pouco de termo, i to é, 2, 3 e ainda mais,

como é feito e pl'OpO to pelo Ex. Sr. Ministro da

Jn tiça, I ara fazer-se-lhe melhor patrinionio.

ra, m u pilhares, quando 'e não con ide

ra.' 'e ta,nto sobre a ju tiça civil em g'cral, com

e não consideraria sequcr ares}) ito da ad

mini tração das pessoa' e do bens dos 01'

phãos? Poi não é prejudicial sahir um iudi

viduo de uma grande distancia (porquanto na

razuo da falta de população, e tão as grande.'

di tancias elos lugal'e elo sCl~tão). para ir des

pachar uma p tição, para obter mn ~andaclo,

e outra qualquer ordem a, mail:> simples e 01'

din3p.:ia? Na Bahia, antes de minha vinda, com

pare êrão alg'uns individuas da vilb da Victoria,

t'Lco~selhando-se para reclamar perante o pre-
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::;ic1ente da província (que creio manclou a l'e

presentação para o Governo SLlpremo do 1m
perio) contra a impraticabilidade de ir á Caiteté

ou ao Rio das Contas, na distancia de ·50 ou

70 leguas, prpferinclo antes descerem a algu

ma das villas do litoral, por exemplo, a Na

zal'eth; porque para Naza 'eth tinhão alg'mnas

relações commerciaes; e apezar de lhes ficar

90 leguas ou mais de disk'1.ncia, poderi" o haver

hospedagem para. passar alli algum tempo, du

rante a sessão do Jury. Da,va-se-lhes a commo

didade ele trazel'ém ao mercado seus product6s

territoriaes, e troca-lo' por outros em retorno,

etc. Mas a respeito ele Caiteté ou Rio das

Contas, que se lhes marcava pam reunião m

Con~elho de J mados não tinhao elles conheci

mento algum, não 'tinhão onde morassem, ne

nhum meio de mantença durante' a sessão ..
Entretanto todo esse incommodo para o que?

Para beneficio do Juiz Municipal. Não basta

dar-se-Ihe ~rdenac1o, o que não tinha? rrer. um

futuro na carreira brilhaDt~ e vantajo issima

d~ magistratl,u'[\,? Ter emolumentos, pelo Regi

mento, dobrados, accumular-se-lhe tànta jurisdic·

ção ? ! !! E f.allando a l' 'peito de jmisclicção,
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no Bra 11 se não dá esta: haver subditos do

Imperio, que tem maior exten. ao de pod.~res do

que o Ch fe Supremo do me mo Imperio! ! Desta

maueu'a a divi ao do mesmo poderes é ill

teiramente uma fallacia: porquanto, sim, se

nhore , temo ubdito. no Imperio que são cu

mulatiyam nte membro do Corpo J udi?iario

membro do Corpo Legi::;lativo, membros do Poder

Moderador, membro do Corpo Executivo e admi

nistrativo nao 6 eomo Mini tro e Conselheiros,

Con ellieiros de Estado, senao tarobcm como Pre

sidentes Cle províncias; entretanto que o Monar

cha não é sena.o participante do Corpo Legislativo

como Poder Moderador, edo Corpo Admini,strativo

amo hefe do Poder Executivo. Ora, como é

po sivel que exi ta as iro o no so )' tema repre

entativo, que aliás eonsagra s encialmente di

visão dos Podere politicas?

Ma tornando ao heneficiados J nizes M:uni

cipaes:

Ha Juiz. Municipal com toda a admini tração

da ju tiça civil, que.é Juiz do Orphãos, enten

dendo sobre a administração pessoal e economica

das causas dos orphão: sobre as familias. É
tambem ofticialmente pai de família; como Juiz
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:i\fuDicipal é Juiz de policia criminal, accumula

ainda p ser Delegado, a 1m Juiz policial

preventivo, punitivo _e administrativo em toda

a, extensão. Ora, i to póde ser, meu enhore?

E depois, . obre quem re ahe tanto poder?

:i\loços, aliás, de mtúto talento, de muitos 0

nhecimentos, llltútO boa vontade, etc.; ma no

~ u -estado individual a pirantes, porque que

rem tomar um tado e por consequencia muita

vezes têm ue applicar no re'"pectivo termo O'

meios de o conseguir, porque a,gora não ha agu lla

l' preso ào, que a Lei' antigas sane. 'io~Gwão pal';L

flne e pude;3,"e bem e1' Juiz de Orphao., Jtúz

territorial; a onte enclo por con 'cgtúnte que

mui pouco, à.o o qLle vao para s lugares

tendo ci:>tado' quérem ter influencia, entrar na

eleiçõe;:, , não quérem eli _cOl'dar elo potentado da

terra, vão dc o).'clinario r commenuado ao, in

fluente do lugar, que muitas vezes o' previ

nem com os meios de conclucção e de passagem,

os hospedao, etc. Póde ser a j llstiça. assim tão

bem administr~cla, como éra outr'ora peloj4

.ruizes odinarios e dos Orphao~, e, ainda II ,

pois, pelos eleitos, que tinhão, quando meno::;,

;.t l'espon abilic1ac1e moral inherente a ollti-
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uuarem uomiciliario do lug'ar em que tien'luo

para comp' tilharem a. 'onsequencia u.o cu

bom ou máo procedim.ento? Depois <1e tou.a

essas onsic1eraçoes, ainda resta saber se fic::t

alva a impo sibilidade de xistirem toda es a,

pes 'oa idoneas que 'iro n ce aria. para sup

plent do Juiz l\Iunicipal, me mo nos termo

'que não ficao riminal e civi.lmente extincto .

~ nao COUS 1'\ ados e. '-vi da di. po içao li t

art. 2Q (lê) do art. 3°, que diz: « P, ra cada

um dos m1.micipio de que trata o artigo au

te dente serão nomeado' os Juize' upplente

,le que trR.tno o arts. 1 e 1~ da referida Lei de 3

(l Dezembro c1 1 4:1 'poderá er nomea.do um

Delegado. » E i.. to po:to Coon u1tari, pol'\.'entUl'<'1

() Go mo b li e Ó p ~'que ne.. e' tcrmo~. e

podem apmar mais 1 -O in(liyiduo para ju

rados, hav rá outro ic.loneos p'M'a ervirem d·

'upplcnt lo Juiz M:unicipR.l, de Dc.:l g'ac1~ ?"

O 1'. Pre,'idente: - Se o 1'. Deput[l,L1o

quizcr t r a bondade de int rromper o seu (li.

curso por um momento, mquanto t mão a,

'ento tres euhores que ::'e achão na ala im

mcdiata, eu lhe re titun:ei depois a palavra.

O 81'. Rebouças: - iro cnhor.
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8ão introduzidos no salão com as formalidades,

do estylo os 81's. Pedro Cavalcanti, Uchôa c

Manoel Mendes da Cunha.

re tão juramento e tomao a entoo

Continúa a discu são interrompida. ,

O Sl;. Rebouças: -- Dizia eu que o Governo

não consultou e, pelo facto de haver cm um

termo mais ele 50 individuo' cla ificados para

servir de j mado . e tem ipso facto bastante

individuos mais para ervu:em de Vereador s,

de supplé'ntes, para fazerem ás vezes de Juiz

.M:uuicipal, e nao Ó á vezes de Juiz Muo.icipal

desde o primeiro supplente até o ultimo Ve

-eador, de fazerem ê:Í veze de Juiz ifunicipal

na organisaçno elo processo, como na definitiva

judicatura, quando o Juiz MLmicipal, porven

tura sabisse fóra elo termo, caso em que vem os

supplente a fazer toelas a vezvs ql1 outr'ora

fazião os Vereadores mais velhus, J uize pela

Orelenação, quando o .Juiz ele fóra não estava no

districto de sua juriselicção. O que ainda é mais

notavel consiste cm elar-se que esse supplen_

tes nfí,o pode1n proferir despacho alc;um sobre

objectos ele que pos~a haver aggravo de pe

t'ção ou instrumeúto conforme o art.. 7°! Se-
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nhores, se eUes têm intelligencia para des

eriminal' da, generalidacle dos despachos aqne1les

de que caibao taes recursos (1ara o que é

necessario presentemente que se tenha grande

conhecimento de direito positivo e pratico), como

aei~ aI'em ao mesmo tempo de ser capazes, e

mio serem com offeito idoneos para dar um

despacho ou deferimento definitivo cm vez

de r"'rnissiyo? Com s n< o pr0l?,.0l'ClOllAJ.' lill

mediatamente á partes o recureo de justiça,

POUl D.ndo-se-llles o trabn1ho, muitas yczes in

yell ivc1, ele percorrer lono'as distancias om pro

cura el(l Juiz' :MlJnicipal, 'o com dispentlio de

c1inhcir e longo tempo? Que providencia se

dá aflui pam occorrer {L urna necos idade ur

gente?

l\Ia,s tudo is o ainda nn,o é tanto a resl)eito

clo~ clespachos no ciyel; ainda o mais notavel

é a respeito das pronuncias: p is, senhores,

p ele-se dizer que o Juiz, que recebe a queixa

ou c1emmcia, defere o juram nto, ouve a. tes

ternmilias, interroga as part S7 procede :i acarea

ção e tod ' os meios de instruo ,ã criminal,

não s ja °mais habilitado para profet'ir a pro

nuncia? Que, pelo contrario, e e p 'acesso pre-
fi J[ 2
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paratorio vá percorrer muitas leguas em procura.

do Juiz Uunicipal, que al":Ls sem estar possuido

de todos aquelles meios nccessarios para conhe

cer e bem apreciar as provas judiciarias, e que

só podem ter ou adquirir, mediante a inqull:i

ção oral, as apprehensães yisuaes e outros agen

~es do juizo criminal? Conferindo-se-lhe o poder

de organisar o.processo como negar-se-lhe a ju

risdicção de proferir a pronuncia ?

Será perigoso á causa da liberdade dos povos?

Ou antes se deve fazer isso dependente ç1e agen

tes conhecidos e bem conhecidos llo Governo,

e deUe dependentes e por sua conservaçao e re

moção, por seu accesso na carreira da magis

tratura? Em summa, nao e confia assaz dos

supplentes, e por consequencia ficão sem poder

prestar serviço algum efficaz ao paiz. Sao como

os novos Presidentes, para cuja nomeação pelo

Governo se fez muito afanosamente uma lei, o

Governo os tem nomeado. Mas, quando se têm

de ausentar os Presidentes das provincias, não

servem os Vice-presidente, nao lhes tem con

fiança o proprio Governo Clue os nomeou. Vice

presidentes como supplentes, servem mais para

exercer indirectamente uma influencia ameaça-
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dora dos povos do que para servirem real

mente.

Mas ainda não é tudo. .A. respeito das pronun

cias d<5,-se no Regulamento do Governo m~nifesta

violação dos art . 143 e 144 do Cod. do Proc.,

que exige que o mesmo Juiz da formação da

culpa pronuncie; e quanto ás entenças ha mais

outra violação, a dos arts. 209 e 210 do Cod.

do Proc., emquanto determina aos julgadores

c1aquelles crimes policiaes, que cabem na alçada

do JlÚZ 1I1unicipal, emquanto successor do Juiz

de Paz, os sentencêem immediatamente depois

do processo 'summario e ouvida a defesa, ou,

quando milito, até a 1a audiencia. "Mas, pelo

contrario, no Regulamento, de que se trata,

depois de a sim processado o feito, pelo sup

plente faz- e concluso ao Juiz Municipal para

sentenciar, não s6 com violaçao do Codigo nos

artigos mencionados, mas da propria lei, que

manda que as novas autoridades policiaes exerção

uma jmisdicção de julgar, que d'antes exercião

os Juizes de Paz, na mesma conformidade que

elles, af6ra a jmisdicção das juntas respec

tivas.

Entretanto, porém, senhores, vê-se que tudo
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isso se reduz a uma anarchia, accumulao-se-lhes

dispo içães anomalas e contradictorias, tudo 8

uma confusão extraordinaria.

lia pouco considerei qu bayia cidadãos no

Imperio que re"união o _exercício de todo o po

deres politicos; tinhão autoridade muit mal.

extensa que o Chefe da Jação. Agora mostrarei

que o Conselho de Estado, tribunal maior que

existe no paiz em administração, a, I'espeito da

judicatura dos conflictos, é, segun o o seu Re

.~vimento, o mais fallivel no exercicio de suas at

tribuiçães, Comquanto ellas ver em sobre e -po

sição de direito com provas elocumentaes é con

siderado o Conselho ele Estado mais falliv.el do

que, por exemplo, um Chefe de policia. Da sen

tenciar este a G mezes de prisão ou degredo

'para fóra da comarca não ha recur 'o algum:

ainda que se reconheça ao depois que obron

L tl, não ha mais remedio, Mas, á deci ão do

Conselho de Estado 1a embargos. Outra ano

malia: Quando o Conselho ele Estado resolv

em suprema e ultima instancia sohre recursos

que lhe são conferidos, ha embargos; quando,

porém, julga em 1" e ultima instancia a res

peito do contencioso de presas nao ha recurso
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algum. Ora, meus senhol'es, p6de-se dar organi

"'ação social em todos os ramos do publico ser

viço tão contradictoTia, tão antinomica, tão ba

ralhadora, tao .amu:chica dos principios, I aliás

estabelecidos nas these" constitucionaes, sempl'e

respeitados, e já insinuados no coraçao dos p6vos

desde a legislação antiga que nos regia antes da

indepenelcncia e elo jmamento da Lei funda

mental do Imperio?

Por consequencia, mens senhores, eu chamo,

e nem posso deixar d charrÍar a attenção do

Exm. Sr. lIinistro da Ju tiça para que com toda

a sua sabedoria, com os desejos que ostenta de

atacar a anarcLia, de acabar com as desordens,

concorra para se estabelecer a ordem judicial'ia

e administrativa do Paiz, de 'Uaneira que cada

um empregado pnblico não o seja 'para o seu

patrimonio, mas sim para servir ao Paiz, cooperar

para a sua boa ordem, o seu melhoramento, e

sua prosperidade. .

Ainda fallarei a respeito de um outro Decreto

emanado ela repartiçrio elo. Exm. Ministro da

Justiça; é o que snspendell ou dissolveu a

Guarda Nacional de certos lugares da proiVÍncia

de Minas. Pela Lei da Guarda Nacional, art. 4°,
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o Governo tem a attribuição, o direito de dissolver

ad ntbtum por espaço de um anno a Guarda

Nacional; e os Pl'esidentes de provincia, conforme

o ,t. 5°, tem o poder de a su pender por um

anno quando e11a se metta a ser corpo delibe

rativo, ou' falte ás requisições das autoridades

nos deveres de sua ]urisdicção. Mas nem na Lei,

nem em parte alguma se deu autoridade ao Go

verno supremo de dissolver a. Guarda Nacional

e delegar ao Governo da provincia a attribuição

de organisar aque11a pade de11a, que bem 11le

parecer. Nem podia haver, senhores, simelhante

arbitrio, porquanto importaria uma nova legis

lação de que seria legislador e executor o proprio

Presidente ela provincia, a quem tal se commet

tesse, e m~smo D.averia um grande inconve

niente nessa separação de parte por se lhe nã.o

poder interpôr um juizo compativel com os di

reitos civís e politicos dos cidadãos. Pois assim

é o tal Decreto de dissolução! Dissolve a Gu~rda

Nacional pelos motivos politicos que entendeu;

mas não se contentou de fazer isto : diz ao Pre

sidente da provincia que, depois da dissolução,

lance mão daquelles Guardas nacionaes, que lhe

parecer, e os organise para o serviço. É isto
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muito excepcional; não conhecemos no Brasil

outra organisa,çãQ de corpos mj}itares senao a

estabelecida por Lei de corpos de linha, segundo

as difl'erentes armas, corpos policiaes e corpos

de Guardas nacionaes. Mas agora lia corpos á

vontade do Presidente da provincia de :Minas

Geraes não estabelecidos por Lei. Existiria uma

outra organisação depois das Leis das Guardas

nacionaes, não das praças dellas, porém, dos

officiaes das extinctas milicias, conforme fosse

conveni nte ao publico serviço. E já que veio

.a proposito fanar em officiaes de milicias, dese:

jaria que o E:xm. Sr. Ministro informasse se elle

não defende a jmisdicçao civil invadida pela ju

ri dicção militar, arrancando-lhe cidadãos para

serem julgados por Juizes ad !zoe, .a pretexto

de que são militares, s6 porque, dissolvidos os

corpos de milicias, ficárão elles com as homas

inher nte ás suas patentes? Ora, se pelo facto

de ficarem com essas honras são militares, os

condecorados das ord 11s do Cruzeiro e da Rosa,

que têm honras militares, tambem deveráõ res

ponder a conselhos de guena, melhormente os

officiaes hOllorarios. Desejaria, senhores, ouvir

isto, porque desta maneira, como actualmente .
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no Bnl.sU, poucos sao os cidadf'os que n10 vestem

farda, poder-se-ha dar caso em que conselhos de

guerra se, reunão para todos, por qualquer ele'

ordem, por qualquer sedição; tanto mais quaudo,

egundo um~ outra proposição <lo 'Sr. Ministro

da Justiça, nã.o ha ninguem que seja promm

c~ado sem ser criminoso..
Por consequencia o facto está cm er pronull-

ciado; e desta maneira ficamos todo á mercê <le

quem quél' que se resolva, a nomear os tao::>

Juizes do nosso paiz, ainda mais porquanto,

segundo outra opiniao elo Exm, Sr. l\Iini:;;tro

podem-se prender e degradar Senadorel:>, dop 1'

tal' Deputados, p6de-se dissolve' I dviamente i\'

Camara dos Representantes, e sens membros nao

têm inviolabilidade n intersticio de eloiça d~

uma a outra Camara! Tudo isto póc1e cr; c

então por essa -theoria vem os membro da ad

ministração a terêm a omnipotencia, a impeccn.

bilidade divina. A Constituição n:1o suppôz em

artigo algum que os Representante di aça

pudessem incorrer em certos crimes de E~tado,

como aquelles de que são sllcceptiveis o Mini

tros e Conselheiros de Estado. Mas suppoe-se

agora que os Representantes da Nação são o'
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entes mais perigosos passiveis, e que devem ficar

á merc~ dos a.gentes d poder ue modo que si

e dér o caso de cahir o Gov rno do Impel'Ío

na regencia. provisoria, que a Constituição con

sidera. composta dos primeiros 1Hinistros com os

Srs. Con elheu'os de Esta,uo, dissolvida a Ca

mam antes ele um a. onteeimento tal, o Governo

com o direito de prender e deportar a, todos

aquelle , que entender perigosos, a pretexto da

ar lem publica ta.nto da. Camara. temporaria,

como da, vitalicia, p6cle perpetuar-se no poder,

sem que 'ni.nguem lhe pos a U· á mã.o. fanda

leger uma Camara.; nã.o lhe fa,z conta, dissolve-a,

lege- e outra i não lhe faz conta, d"solve-a,

t1té que vellha alguma de sua afi'eiçã.o illteu'a

m"nt

O r. Presidente: -Tenho de notar ao Sr. De·

puta,do que eom estas reflexões está sahindo

f6ra. (h ordem. (Apoiados.)
O Sr. R bouças: - Sim, senhor, entrar i na

ordem. Depois de t r Eito as expostas consi

del;açõcs, reio que me seri licito contra.riar

um outro acto do Governo, ~ vem a ser o

Decreto da. amnistia para o Rio Grande do Sul !

Senhores, o Poder Model'a.c1ortem a attribuição
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de perdoar os crimes depois de sentenciados;

o Poder Moderador tem a attribuição de am

nisti~u' quando a humanidade e o bem do Es

tado as im o exigem. Mas o Decreto do Go

,:erno diz o seguinte: «Hei por bem autOJ.:isar

o Presidente da provincia do Rio Grande para

conceder amnistia áquelles individnos compl'e

henc1idos na rebelliâo que se tornarem dignos .

de minha imperial 'lernencia depondo as armas

e submettendo-se ao meu governo, tc.» Ora,

eÂ."igirá a humanidade ou o bem do Estado que

qualquer individuo que está com os rebeldes,

quando bem lhe parecer, se apresente ao Presi

dente para ser amnistiado?

Perdão não' p6de ser, porque não houve

processo, nem se deu autoridade para perdoar;

de f6rma que as condições da amnistia ou do

perdão não se dão aqui.

.A. Constituição diz no art. 101 que se exerce

o Poder Moderador: « § 8°, Perdoando e mode

rando as penas impostas aos réos condemnados

por sentenças. » Onde o poder de delegar á al

guem esta sublime attribuição?! Pois o Presi

dente da provincia do Rio Grande p6de-o fazer

dispensando processo, defesa, sentença e tudo! !



- 27

No § 9° concedendo amnistia em caso UT

gente e que assim aconselhe o bem do Estado,

porém sim para conceder áquelles individuos

(comprehendidos ha anuos na rebellião) que se

tornarem dignos da imperial clemenuia, isto é,

de perdão, não ao jtÚZO do propl'io Poder Mo

derador, firmado em consulta da humanidade

e do bem do Estado; mas. s6 e simple mente

pelo facto de depôr as armas e submetter-se

ao Governo da provincia. P6de haver cousa

maior e que pela off rta se faça mais gl'atuita ?! !!..

E a todo tempo que se quizer, porque não

se limita nem a occasião!. P6de exceder mesmo

ao maior escandalo!! O rebelde que fÔr repel

lido pelos rebeldes. ou estiver a soifrer delles

a pena de algum crime vem para n6s e ei-lo

amnistiado!! E o mais é que um Decreto tal

sahio da parte d'onde se repetia sem cessar qlle

a purpura imperial fôra arrastada qua~do se

decretou verdadeiramente a todos os rebeldes

do Imperio uma amnistia por accasião de um

grande acontecimento nacional, quando essa

amnistia produzia o seu eifeito politico em todo

o Imperio, e mesmo para COl;n os rebeldes do

Rio Grande, o eifeito de romper-lhes todo o véo
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<.la moralidade com que pretextavão illudiL' a boa

fé de incautos Brasileiros. Senhores, está aqui ir

mão deste Decreto o - de uspensão de garantia

no mesmo Rio Grande. Desejaria saber se e11e

< inda est{t ahi em execuçao, se é ainda de opi

nião de S. Ex. a doutrina deste § 2°, para fazer

sahir para f6ra da provincia, e mesmo assignar

lugar cert para residencia, áqnelle dos indi

ci[tc1os nos re eric10s crimes que a segu 'ança pu

blic...t exig'ir que se naa conservem na dita pro

VillCla.

Prescin indo de outras can 'ic1eraliões, quem

não ver:t desde logo que o Presidente, as ig

nando lugar certo de re 'idencia aos seus depOl'

tados, nao s6 os depor.ta, senao que se lhes as

signa um degredo? Assim vem elle ao nao ser

s6mente um Presidente de provinci:-t, enão um

delegado in partibtW3 do Governo Supremo por

toda a .r açao e um arbitro do Po ler Judiciaria.

D mais, a suspensão do § 6° do art. 179 da

Constituiçao importa. uma dispensa da garantia

que ne11e se consagra. -.A.hi se diz que qualquer

p6de conservar-se ou sahir do Imperio como

lhe conven~a, levando comsigo os seus bens,

guardados os Regulamentos policiaes e salvo o



29 -

preJUlZo de tercei.ro. Suspensa esta garantia, a

consequencia é que qualquer p6de conse_'var

ou sahir do Imperio sem guardar os Regulamento

policiae. , nem ficar . alvo o prejuizo de terceiros.

1\ as o D cret , em ,ez ele suspeneler formali

dades garantes eb liberdade inilividn:ü, qne é o

quv a Con tituiçao re trietamente faculta no seu

paragrapho final, 11 pende, aniquilla o direito na

tural de se conseryar o homem, o cidadão no

lugar do seu nas imeut e domicilio!!

Senhores, elepodaç< o é o segundo gráo ou pri

meira declinaçã dos futuros reyolucional'io .

Ia França a . im acont t;eu com a expulsao

dos refractarios e no annos 3° e 5° da Re

publica como modificação da g·ulhotina. Se

gundo sua legislaçao criminal, é sub tituto e

c1etenção perpetua. a Inglaterra, onde a' ga

rantias individuaes nada tem de mai cla.ras e

positivas do que as nossas pela nos a Con ti

tuição, custou muito a p sal' o Aleen bill pam

ycdar a propaganda do Francezes, que. e pu

de sem insinuar por seu portoi:> maritiinps e

infecta-los d exaltaçao na maior cris dnquel1a

Republica; respeitando-se tanto o rnl'eito de e

con ervar todo o Inglez em saa patl1a que s.ó-
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mente o fazem sahir della por commutaç.ão de

penas capitaes; e, apezar das perturbações, que

muitas veze causa ahi o exce so de popu-

'lação, mesmo da classe dos artistas, ofi'erece-se

1h€!S passagem para as calonias, como por exem

plo, a da Australia com 8 libras sterlinas; sem

que todavia o eu Governo se atreva a con··

stl'anger directamente a alguem deportando-o a

pretexto de sedição alguma.

No nosso paiz, pelo contrario, apezar da sua.

Lei flmdamental, entende-se OLl afi'ecta-se enten

der, que e podem deportar os proprios cidadaos,

e deporta-lo' sob pretexto de suspensa,o de ga

rantias para andarem perigrinando por paizes

estranhos: pena tanto mais sensivel quanto os

que pela mesma oc?asião farão presos e ao de

pois pronunciados u árão dos recursos Ol'dina

rios, e se achão ha muito na posse e gozo de

todos os direitos individuaes.

. Tornando á administraçã,o da justiça, tenho

ainda a dirigir algumas considei'ações ao Exm.

Sr. Ministro da Justiça. Ha um juizo de la

in~tancia com jurisdicção mui ampla para

conhecer de todos os negocias e dependencias

da~ fazenda nacional. Mas, logo que desse juizo
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se interpoem recmsbs, passão os Feitos para a

Relaçao, tribunal commum, e de apparece o

privilegio da Corôa. D ahi pois oneluo que um

imelliaJlte juizo fôra evidentemente Cl'eado, nao

por beneficio da Fazenda publica, senão para

aproveitar a occasiao de . e distribuirem mais

alguns lugares. Nem é esse 6 o v-jcio. Dao-se.
muito outros inconvenientes. O fiscal adminis-

trativo, que advoga pela Fazenda na the ou

ral'la é o mesmo advogaJ.o para as execuções

com o· interesse de partilhar os restamados

6 %. Por conseguinte natmalmente não ha de

querer o eu desinteresse, oncorrendo para que

as arrecadaçoes e façao ante administrativa

do que judicialmente por xecuçoes activas. Si

se cuida e seriamente nos intE:resses da Fa

zenda, vêr-se-hia que o advogado da admini 

traçao não poderia ser o me mo para. o conten

cioso das execuções, em que se lhe dá mai

um lucro, e tem o intere se de o realizar. E

tanto o interes -e é uma m61a, que tende a dis

tender-se que, apezar de serem bem claras as Lei::;

preexistente , a que a nova se refere, ten];lo visto

deduzirem-se 6 %indistinctamente de qualquer

execuçã.o, e até de toda a importancia dellas,
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em vez de ser a proporção das quantias, que se

v-ao reco hendo. D maneira que al~m de ces

sação do lucro das quantias respcctiv-as, v o

devedor vem a ser finalmcnte insolvavel, a Fa

zenda publica fica por pagar d restante devido;

porém os 6 %de todo o debito já estao embol

sados. E tanto se vê qlie o interesse indiyidual

sobrepuja a tudo no tal novo Juizo privativo da

Fazenda, que perante a Relação não a lvoga pela

Fazenda o Procurador Fiscal; senão como d'ante ,

um Desembarga,dor ex-procurador ela Corôa.

Entretanto, scnhores, poderia hayer cousa de

mais simples do que proporcionar á Faz nda pu

blica os meios de fazer eifectivos ,eus direitos,

observando-se pelfeitamente o § 3° da Ord. Liy.

2°, Tit. 52? O que importa· é que as demanda

sejão no fôro, onr e e tiver a Thesouraria, que

a Fazenda tenha bom advogado e 'agente sem

o dispendio de um juizo de excepção. Sem se

mostrar o proprio Governo de confiado dos J ui

zes, que clle no~eia para a generalidade dos

cidadãos, consegui.ria a Fazenda publica o seu

justo fim. Com o Juizo. privativo despende em

tudo mais a acao e os seus devedores soffl'ern,

mais o peso de G %.....
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Nem o desejo de arranjar individuos com pre

j Llizo ela nação deixa de continuar a. ter toda

a preponderancia; tanto que ha pouco o Sr.

1VIinistro da Justiça nomeára para juiz de exe

-cuço da fazenda. da provincia da Bahia um

magistrado, que não p6de exercer imelhante

lugar, quando ali~, o interesse publico exige

que o juiz das execuções da fazen~a perma-

'neça em ex.ercicio contínuo para que tome co

nh cimento de todos o negocios :fi cae , e este

tenhão effectivo e regular andamento, principal

mente numa provincia tão va ta e em que é

tamanha a diviela publiea, e tào consideravel

o numero e importancia dos seus devedores! O

gravame na e colha de juiz para nao ervir se

manifesta maior, considerando. que, indepen

dentemente de transferencias, teria o Sr. Minis

tro da Justiça a nomeC.r para exercer esse mesmo

lugar a outro magistrado que, não se .envolvendo

nunca em eleições, acha-se livre de especiaes af

feições ou desaffeições na provincia, e sobretudo

reúne muito bons conhecimentos juridicos á uma

probidade incontestavelmente provada pelos fac

tos de sua vida publica e da judicatura. Pois, se

nhores, pelo contrario, passou-se o juiz de direito·
R. II 3
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da vara do crime para juiz de execuçõe da fa

zenda, qu~ não p6de exer e1' e proveu-se aquelle

benemel'ito magistrado no 'lugar-em qu.e o be

neficiado por aquella maneira, houve de deixar

vago.. Tem o governo p deria duvidar da capa

cidade amplissima do magi trado cuja idonei

dade venho de expôr; pois qne o havia esco

lhido, til'ando-o da comarca, em que se achava,

para servir de Chefe de Policia de uma pro

vincia, lugar cuja escusa con 'ta que obtivéra

em razão de ser sua compleição incompativel

com todas as funcções do cargo para que fôra

assim nomeado.

Parece até dàr-se nesse procedimento do Exm.

~r. lvIinistro da Justiça alguma cousa de direito

patrimonial e hereditario não s6 pelo me mo fa 

to de se dar o lugar de juiz elas execuções da fa

zenda da provineia da Bahia a mn individuo, que

não o póde exercer, como pOl'que tambem se deu

um outro iugar de juiz de direito a um irmão,
do mesmo magistrado por morte de outro co-

irmãQ, sem se levarem em conta os inconve

nientes, que resultão contra a boa admini u'ação

da justiça de ficar sendo juiz em uma comarca,

que é o centro de toda a sua familia, de todo
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os eus pl'incipaes parentes, concorrendo mais

as circmnstancias de haver ahi não menos um

Pl'imo. juiz municipal. Oomo os recursos res

pectivamente? Oomo as re18,ções de juiz a juiz?

Ohamarei, pois, a attenção do Exm. Sr. Ministl.'o

da Ju tiça sobre o estado em que põe a provincia

da Bama! Teria mais a dizer se me nao con

tives e o pudor. São estas as l'eflexões que não

poderia deix:ar de fazer em cumprimento do meu

dever. Votarei em favor de todas as l'educções

propostas e contra as mais, uma vez que sao

oft'en ivas das leis e dos justos direitos indivi

duaes.



CAMARA DOS DEPUTADOS.

Sessào em lO de ~rajo de i8~3. - PresiJencia rio r. Cavalcanli
de Lacerda.- Ultima parte da ordem do dia.

Contimí.a a discu são do orçamento dos ne

O'ocios estrangeiros.

O Sr. Rebouças :- Senhores, da maneira por

que tem sido empregado, e é de crê!' que se con

tinue a empregar o nosso corpo diplomatico

parece-me que poderia mui bem ser di pensado,

poupando-se a despeza, que com elle se faz na

presentes criticas circumstancias da Nação; por

quanto o Brasil não estando no centro da Eu

ropa, em relação immediata e ao contacto com a

politica dessa parte a mais civilisada do mundo,

teria por cousa vantajosa a conservação ahi de

diplomatas, se estes clesempenbaildo as apparen

cias, que de cortezia cumpre ás Nações civilisadas

entre si) cuidassem e sencialmente de promover

os melhoramentos m~teriaes; o que o Brasil
I

'Uuito carece por sua real existencia como Nação
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livre e independente, e mesmo para que se desen

volva no progresso do seu natlu'al engrande

cÍillento. Para a conseguir, porém, seria neces

sario que - os n,.ossos diplomatas, possessores de

todos os conhecimentos administrativos do pro

prio paiz, e tivessem habilitados para estudar

com proveito os daquelIe cujos residentes fossem,

e os communicassem ao seu governo, indicando

lhes emesmo proporcionando-lhes por sua parte

os meios de erem proficuos á patria, mórmente

a respeito das producções natmaes e da extensão

das permutas e relações commerciaes.

Mas bem se vê que os nossos diplomatas,

geralmente falIando, não e 1;.;'1,0 feitos nem azados

para i to. Me mo não creio que o governo cuide

de habilita-los como importa.

Sendo, pois, o meu intuito que os n0SSOS encar

l'egados de negocio::! sejão menos cortezãos do que

scientificos, que, quando nao feitos em todos os
I

conhecimento administrativos, fôssem ao menos

idoneos naquelIes que respeitão ás necessidades

peculiares de um paiz novo, carecido de muito

para entrar na senda de que é capaz, cultivando

a agricultura e industria que tem, melhorando-a,

adquirindo novos cabedaes, creando e reprodu-
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zindo novos valores. Como aliás não me consi

derarei desgostoso das cousas quaes estão e Vl10

sendo? E tanto é que o Governo nem cuida

de habilitar diplomatas quaes o l'cquér o nosso

paiz, em suas bem reconhecidas cil'cumstancias

peculiares, quanto, temos um Conselho de Es

tado admini trativo, e por sua organisação, e

por seu regimento mui pouco consentaneo a

passar das velhas u anças e de uma improduc

tiva rotina.

A secretaria dos negocios estrangeiros sime

lhantemente não' habilita, a meu vêr, para mais

de que para se haver alguma noticia dos negocios

oécurrentes, a saber-se praticar as fórmulas esta

belecidas para as cOIDmunicações officiaes.

Reduzem-se os nossos diplomatas a cortezãos,

e esses muito sing'elos; porquanto, na generali

dade consta que até nisso escasse N o de mais

não desempenhando os usos estabelecidos de

celebrarem certos dias notaveis da propria

Nação, que representão, seja por falta de meio

e das instrucções convenientes, seja porque, pos

suidos do utilitarismo materialisado, como vai

sendo entre nós, procurão antes fazer economias

pecuniarias, de que dar o maior lustre conve-
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niente ao seu caracter official e á dignidade

da sua missão,

Sendo esse o facto, não seria preferivel, que

ó tivessemos diplomatas especiaes e para casos

determinados? Oreio que por isso não incolTe

Tlamo em falta alguma censuravel. Se as Na

ções europêas têm representantes entre nós é

porque assim importa a sua posição, aos 'seus

habitos, conforme as suas cITcumstancias. F6ra

das condições, que expuz actualmente para que

nos deveremos limitar ás relações commerciaes

-ordinarias; e para isso bástao consules, que

fação as reclamações respectivas~ e ordinaria

mente elêm expediente ao commercio, referen

dando os conhecimentos e despachos elos car

regamentos de navios, etc,

Quando assim me exprimo -geralmente fal

lando, a respeito das estações europêas, que diTei

das republicas, de que nos torna a faliar o

Sr, finistro dos negocios estrangeiros, dando

como razão de enviar-lhes c1iplomata.s o facto de

e passarem para alli alguns pretos fugidos do

nosso territorio confinante? Ora, isso em Vel'

dade é tristissimo 1. ... Tratar-se-ha de estabelecer

a respeito delles algmua especie nova de dil'eito
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de extradicção ? ... Ainda em tal caso bastaria

uma enviatma especial. Entl'<:tanto me parec

que em nenhum caso se daria razão conveniente

paJ:a a existencia actual de ministros permanentes.

juntos aos governos das Republicas de Vene

zuella. e Bolivia; entendo que para haver do ter

ritorio respectivo alguns captivo , que do Brasil

pal'<:t lá se pas 'as em, bastaria que os senhores·

deHes houve~sem cartas precatorias das autori

dades jlldiciaes brasileiras ás de Venez~ella e Bo

livia; as quaes naturalmente serião cumpridas:

tanto mais que não consta que nestes paizes a

escravidao esti-angeira não seja reconhecida,

aconteça como em Portugal onde qualquer es

cravo que chegue fica livre.

O Sr. M. Monteú'o :-Ha.

O Sr. Rebouças: - Depois destas generali
dades, eu me occuparei em pouco a respeito da

grande questão do trataclo com a Grã-Bretanha.

Vejo 'que aqui nesta Camara é muito applaudido

Q comportamento do Sr. Ministro, por uma causa

pela qual eu não lhe dÍl:ijQ meu. applauso senão

pela causa em contrario. Con iderando o e tado

das nossas cousas, eu lhe dirijo meus applausos,

se isto p6de ser objecto de applausos; mas nego-
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lhe os meus applausos no sentido, em que lh

. ão dados aqui na casa, porque da absurda in

telligencia, dada ao tratado para sua duração

até 1844, ao menos resulta estarmos livres de

se augmentarem os direitos de importação, e

de a iro se aggravar mai a agricultura do

no so paiz, que morre debaixo do peso do juro

convencional illimitado e do me. mo modo de

baixo do peso do contrabando dos Africano , o

qual ataca tambem parcialmente o commercio,

sem que a no ~a diplomacia tenha cuidado ni to

ao menos de alguma maneira efficaz, e conforme

o lireito internacional e tabeleciclo.

Senhores, ha tempos a esta parte tenho tido

dÔl'es contínua ao lêr os relatorios dos S.l' . }\{i

ni tros do negoc.ios estrangeiro . Um dos pas-

ados ac1mittio que a Nação ingleza poderia appIi

cal' a nó as condições e tabelecida para Por

tugal em uma Oonvençã.o, que fez em 1823,

ampliando as oondiçõe da Oonvenção de 1817.

Ueus senhores, corno é possivel isto? Pois uma

Oonvenção feita para Portugal depois de decla

rada a nossa independellcia. póde ser applicada

a nós, que não concorremos, nem podiamos con

correr para ella nem virtual nem littel'almente?
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Nos relatarias se menciona como cousa usual que

e tinha a:.ffecto ao julgamento da ColUlUissão

mixta. o apresamento de navios por tentativa

de trafico, 'quando aliás, meus senhores, pelas

condições da Convenção de 1 17 e das mstruc

ç.~es dadas, que eu transcrevi neste papel para

me referir a ellas, se alguem de na letra hou

vesse de duvidar, a Com~ sões mixtas só têm

direito de julgar aquellas embarcações, em que,

sen lo visitadas se verifique a existenciá e:.ffec

t.iva de captivos a horda. Logo, p is, que se

não dá este facto não existe para julgar outro

qualquer apresamento jurisdicção alguma na

ComIDissão mixta. E como não obstante os nossos

Ministros consentem e referem por cousa ordi

naria aos ramos do Corpo Legislativo, que a, essa

Commi ão se tem encarregado de julgar em

barcações sahidas dos portos do Brasil ás vezes

a,ntes de pas adas 24 horas, c velido-as os cru

zadores sahir, só porque se diz que era po sivel

que as fazendas do seu carregamento fôssem

para se trocar por Africanos, que era pos ivel

que esses Africanos embarcassem; e que as em

barcações viessem para o trafico e se fundas

Rem para isso em indicias, como ter mais fa-
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rinha e maIS agua e outra cousas desta natu~

reza? De modo queindicios, que sómente podem

ser averiguados, exposto facto por alguem pe

rallt~ a autoridades criminaes do Brasil, na con

formidade elas Leis de 1818 e 1831, s o tomados

antecipadamente _para o j ulgamento pera~te a

Commi são mixta.

Senhores, existe alguma convenção entre o

Brasil e a Inglatena, na qual se diga que seja

licito apre ar o navios bra ileiro por iudicios

dê tentativa de trafico? Sim, por intuição de le,ar

fazendas para Costa d'Africa apena e p6de

qualificar uma mui remota tentativa d trafico,

porque póde-chegar lá e achar bom 'commercio

em marfim, pauno da co ta, cuia, esteira e

mesmo pesos de omo e de prata hespauhóe ,

pelo quae troquem e sas fazendas. Por con e

quéncia podem muito bem levar a fazendas,

ainda que sejão com o intuito de as trocar por

captivos. e não v rificar esta troca, ou mesmo

verifica-la, mas não chegando a pô-los a bOl'do,

porém, permuta-los em terra, transigindo com

negociadores He panh6es, ou sub itos de outras

nações. C mo, pois, em consequencia de Con

venções como a de 1817, a q- : e refere a de



- 4-4. -

1826, que exigem que o corpo de delicto da

apprehensão seja eifectivo achando-se captivos a

bordo dos navios para o trafico, como é, meus

senhores, que em consequencia de convenções

destas, se apresão os navios, que sahem dos

portos do Brasil com fazendas para o com

mercio licito? Esti10 aqui neste relataria men

cionados uns poucos de facto desta natm'eza, e

até de mais a mais um facto, que o relataria dá

como cousa muito trivial, de um navio, c1.~apresa

foi julgada má, mas que não se julgou a indem

nidáde, porque o navio fugia, sendo cassado

pelo cruzador.... Fugia 1... Pois não havia, de

fugir? ão ha nada mais natural; fugia de um

poder que lhe queria fazer uma injustiça; e com

razf(o mostrou que fugia, porque nã.o estando em

commercio illicito, não queria passar pela vio

lencia de'ficar sujeito a uma apprehensão, trans

tornada toda a sua viagem, frustados todos os

respectivos calculas commerciaes, sendo condu

zido ao Rio de Janeiro, senão a paI·te mais lon

ginqua, para passar por privações, despezas e de

trimentos sem ter muitas vezes quem o socorra

para taes gastos, e ju.1gar-se então, ainda jul

gando má presa, que a indemnidade não é devida;
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quando aliás a Oonvenção de 1817, nega a in

demnidade unicamente quando se prova com

evidencia, e convincentemente que o captor fÔra

induzido em erro, por culpa voluntaria e re

prehensiyel do capitão do navio. Poder-se-ha

dar sim lhante hypothese n'uma embarcaçao

de commercio licito, ahindo de qualquer porto

do Bra ü e que justamente não póde c1ar occa-

ião a simelhante c1etençao. Fóra, pois, do ca o

Jnencionac1o nno appli avel áquella apprehen

são, como negar-se a inc1emnic1ac1.e julgando-se-lhe

má presa'( A embarcaçao foge; não obstante é

apprehendida, Ylsitnc1a, se verifica que nao traz

nac1a de que e deva fazer apprehen ão, segundo

a convenção e a in trucçoe , tanto dos crn

zadores como da Oommissã,o mixta. Porque con

tinuar na detenção devendo-a deixar seguir sua

viagem? ão obstante não terem com igo nada

de commercio ~cito, embarcaçõe carregada

de fazendas ,em para o Rio de Jan iro, e são

julgadas na Oonunissão mix:ta! Tem-se até dado

este escanc1alo! A Oommissão duvidou c1 sua

competencia para tae julgamentos, e um lYIinis

tro brasileiro lhe dice, e houve .de referir ao Corpo

Legislativo, que resolveu que ella julgasse CL'mo
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entendesse; quando aliá. lhe deveria responder

que a Oommis ão não tinha attribuições senão

para julgar os navios, em que se verificasse pela

effeetiva appr~hensao de capti os a bordo, que

se achavão oecupados no ,trafico illicito; e neste

sentido, não menos deVel'k'1.0 ser feitas as compe

tentes reclama.ções á. Grã-Bretanha dizendo-se

muito sériamente que lhe cumpria dar instruc

çoes aos seus .cruzadores para se portarem con

forme a. Oonvenção, porquan~o nella se prevenio

que as instrucções seriao conforme a Oonvençn.o

e poderião ser alteradas, ma com consentimento

de ambas altas partes contractante.. Ora, é obvio,

á vista. ela historia dê todo o dir ito internacional

a este respeito, que o Go\erno <lo Bmsil ainda

não autorisou, antes em contrario. a que as ins

trucções, comprehendendo as hypothese con

vencionadas, pudessem comprehender a de se

apprehenderem nossos navios por 11 peita de

tentatiya ele tl'afico; e isto tudo, enhores, com

o excesso escandaloso de estarem, como já. dice,

os cruzadores no proprio porto, verem a embar

cação alli carregarem debaixo do exame de t.odas

as autoridades do paiz, e não reclamar~m cousa

alguma, ~omo é licito fazer quando os navios se
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achão debaixo da tutela natlU'al do paiz perten

ceute. lI1as deixa-los sahu' e antes de 24 horas

entrar apresado, como desgraçadamehte acon

teceu na Bahia? A nos a diplomacia ter-se-ha

sériamente oc~upado di to? 9 nosso Governo

tem dado in trucções tendentes a que se tenha

a ju ta e devida réparação? Terá empregado

quanto lhe cumpre para que assim nao se mate

o nos o comm rcio? Meus senhores, isto tüdo

resulta em vantagem do podero o; mesmo a in

justiça. que a Gra-Bretanha pratíca g ralmente

comnosco é em vantagem do traficante15 pode

r? os, porque em razão de recabir a apprehen ao

contra fracos e os menos poderosos, dá-se o ex

clu iyo aos potentados e poderosos, porque aquel

les, que lhe fazem ompanhia para o trafico illi

cito, nao se ~lportão com um ou outro sini tro,

visto que, quando têm uma e outra boa 'iriagem,

recuperã,o tu lo, porque impõe a lei aos agricul

tore, que nao conhecem bem seus interes es,

e obtêm os preç9' que querem; llao tendo elles

dinheiro pa.ra pagar á vi~ ta, porqne a agricultura

não clá para. ,esse jmo de 2, 2 1/2 3 e mai por

cento m nsalmente.... Sim, o poderosos vendem

os escravos por excessivos preços, e recebem'
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do comprador infinitivamente o producto dos es

tabelecimentos agricolas, que mal dão para se

ir vivendo alguma cousa por conta dos debitos

respectivos. É desta maneira que elles ben ficião

.a agricultLu'a e o commercio. Os pobres logistas,

desejosos de maior fortuna, empenhão-sc para

.entrar nessa especulação, pagào fretes de em-o

barcações, fazem grandes despezas ; e, uepoi de

ahidas oel1as para fóra qa barra; no terceiro ou

quarto dia vêm apresadas pa~'a o proprio porto

d'onde sahio, ou são trazidas para a Commissilo

mixta no Rio de Janeiro; as letras vencem-se,

elles não podem pagar, loja fechada, fazenda

arruinadas, e o donos desgraçados.

É a consequencia que tem tido desgraçada

mente do illicito trafico alguns na minha pro

vincia, é uma das causas da decadencia da

quella praça, outr'ora grandemente commercial,

que tanto florescia na agricultura como no com

mercio. O resultado é o monopolio dos pode

rosos, a morte da agricultura e a desgraça total

do paiz cuja fortuna se basêa nos productos do

trabalho rural. Porque a nossa diplomacia não

tem se empregado nisto? Porque não se emprega

mesmo em verificar as indemnidades devidas?
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}) orque, tendo- e de re;alizar os julgamentos dentro

{le um anuo, nem sequer são cumpridos os da

Commissào de Scrra-Leôa. Poi muitos -delle

1em sido proferidos exclusivamente por Commis

sarios inglezes, ac hando-se aquelle tribunal á

fi rcê unicamente do s Inglezes, fazendo- e as iro

julgamento em que não tem parte n nhum

Commi sario bra ileiro. A respeit? da appre

hen ão do navio l1u1'om cUz o relatorio que se

tratou da illdemnidade, que ena fôra julgada'

mas que, vindo no"\o Commissario, ene fôra

divergente. Poi, enhor s, será licito, que um

novo Commi ario se aparte de um julgamento

feito, e que é cou a irrevogav.el? Aqui ha alguma

-cousa de incogllito que o T latorio não nos diz:

porque razao o noyo Commi sario não quiz estar

pelo julgamento e negou a indemnidade? (Lê

ttma parte do ?'elat01"io.) E será isto o objecto

de se referir em um relatorio como cousa muito

<>rdinaria?.. O interesse de 5 por cento foi

estabelecido em 1817, quando era este o juro

legal no Bra'il i mas seria objecto para um di

plomata babil requerer um jmo maior, visto

-que hoje no Brasil o juro legal é de 6 por cento,

oe 5 por cento não poderá indemniza.i.· a ninguem!...
R. I: 4
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Quanto mais que se sUsbe .que as fazendas que

l:)ao appl'ehendidas, os na, ios, as tripolações, os

empl'estirno para OCCOlTer a estas despeza , não

,e adquirem a menos inte 'esse que o de 12 por

cento!

Por estas consideraçoes, a Oonvençao, que

pre::scl'eve que as indemnizações da m6ra de

presas injustas e illegaes sel'ião de ,- por cento,

não satisfaz; eria necessal'lO alterar agora'

que a razão do jnro legal é maior; tanto mais

quanto a Gra-Bretanha nao tem satisfeito ao

pagamento dos julgado dos seus juizes.

Pa sarei a outro objecto. Os Srs. Deputados, que

applaudem o Exm.· SI'. Mil.listro, per uadil'ão

que elle não queria tratado algum; e que o

embaixador da Grã-Bretanha se apartarcL de nó

lesenganado de poder mais contratl:tr; lhas, pelo

que diz o Sr. Mini tro no seu relatorio, não

acontece assim: elle nos diz que um Embaixador

nosso vai para á Gra-Bretanha para tel'mimw

as neg·ociações,. logo as negociaçQes estavao en

taboladas e s6mente para serem terminada é

que nós enviamo'" um Ministro especial de uma,

hierarchia correspondente a daquelle que a In-;

gln,terra nos tinha enviado, pela l'azao de que
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ponto havia comprehender no tratado que nàQ

se puelérão resolver, porque o Ministro não vinha

,habilitado para is. o. Por con~vquencia o Sr.

)Iinistro quér tratar, mas quér que obtenhamo

a,' maiores vantagen que é pos ivel. Ma' a

minha questao é no ca o ~e não obtermos tae'

vantag ns que qu riamo, ou teriamos direito

a. querer, uma vez que o propo to eja menos

desvantajoso elo que o actual não s ria bom

que entra semos, já. a g zar das antagens ante::>

do que e peral' até 184:4, estando priv{l,dos del1a

e depoi ficarmo expo tos ao vago?... ma naç:lO

que nao tem navios para manter o s u com

mercio, e que não p6de tranNportal' nada ele seus

pr09-ucto rlU'ae, a nao ser em navios e tran

o'eiros ? .. Antes de hontem o Sr. Ministro estava

persuadido de que tínhamos navegaçao para

Valparaizo, d poi examinou e vio que o ultimo

navio, que pretendeu dobrar o cabo ele H"Orn vol

tou e foi couelemnac1o: o nosso assucar, o 'mate,

o café e outro proc1uctos vã.o em emharcações

estrangeiras, principalmente americanas.

.l!1:as a ste respeito direi: nomeou-se um Em.

baL'{ador para Londres; ora, em primeiro lugar,

tenho a, obsel'var que aqtú. ha nina especie de
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contradicçao. O Sr. Ministro nos dice que DO

meou para Napole um Embaixador, pes oa não

profissional, porque não queria deshabilitar os

profissionaes nJuma categoria mai elevada, qual

a de Embaixador, porque, não podendo con

till~lar na mesma cat goria, ficariào inutilisados.

Ma', porque não applica isto ao no o Mini 

tI'O em França que foi e colhido para Embaixa

.101' na Inglaterra?

O Sr. ~t[inistro :-Nâo foi tal: foi com o mes

mo caracter qne tinha de Ministro plenipoten

mano.

O Sr. Rebouças: - Acho nisso algun a in

consequ8ncia.

O Sr. Ministro:-Nenhuma.

O Sr. Rebouças :-A Inglaterra nos mando

um Embaixador, o Sr. Ministro sustentou aqui

que a nossa representação junto ás Nações euro

pêas, que tinhão aqui diplomata~ càm a categoria

de Encarregado de negocios e Ministros pI nipo

tenciarios, não podia ser de menor categoria.

O Sr. Ministro :-Conviria antes ter me pedido

informações, porque eu o teria esclarecido.

O Sr. Rebouças:- Mas então nisto mesmo

ha contradicção, porque o diplomata que manda-
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mos para Londres não corresponde em categoria

com aquelle que a Inglaterra mandou em mi. são

e pecial.

O Sr. Ministro:-Ainda está em ~rro.

O Sr. Rebouça :- Outra cousa: A. Grã-Bre

tanha mandou-no um diplomata m,üto adestrado,

um do anciões na carreira diplomatica daquell::t

ação, muito conhecido; e nós mandamos pam

Inglaterra um diplomata adestrado?

O Sr. ~Iinistro :-Sem duvida.

O Sr. Rebouças :-Eu tive a honra de co

nhecer o Sr.. , . e de estal' com elle em conferen

cia particular: é pe .oa de muita urbanidade,

tem maneira as mais agradaveis possiveis; mas

não creio que tenha habilidade ne essaria para

er ~ncarregado mt Grã-Bretanha d'um negocio

deste. O Sr.... foi encarregado da pre idencia

do Rio Grande do Sul, teve á sua disposição

todos os recursos, e o que fez? Jão teve animo

de tomar po se perante á a sembléa provincjal

e d'ahi vicrão mtútos males ao paiz. Depois

con ta que fôra como Ministro para a Grã-Bre-
. .

tanha, e o que succedeu? Est~ndo encarregado

de tratar a respeito de tres pontos controver os j

ma., m que todo o du'eito estava da nos a .



parte, cedeu de dous, e a respeito do t rceiro,

em que insistio, s portou com tão pou~a ha

bilidade, que cm vez de in, istir no pagamento

põz em duvida o julgamento e l:equereu a in

tervenção de- uma terceira Potencia, o que deu

occasião, á que o Mini tI'O ing'lez 1'e 'pondes'

que a Inglaterra não recol'l'eria á intervençao

de uma Nação emopêa por 40 mil libras, ou

por uma questão de pouca importancia. Ora,

bem se vê que isto prova a sua pouca des

teridade diplomatica na Grã-Bretanha,

Elle alli nem é convenientement conceituado.

E -como se manda que elle vá tratar de negocio

tão importante em um paiz, .em que elle está

desconceituado?

O Sr. Ministro:- O que pos o a severar é

que o nobre Deputado é q~le trata de o descon

ceituar.

O Sr. Rehouças: - Trato de dizer que a no

meação não é boa. Oonheço que tem boas ma

neu'as e é polido.; mas nao é habil .para UIua

negociação desta natmeza, m6rmente naquelle

paiz. Em 1837 ,o Sr, ... aqui propôz para a

pacificação do Rio Grande do Sul tu'arem-se

todos os dn:eitos dos pl'oductos daquella pro-



VillCla' no que foi conte tado, dizendo- e que

os artistas das outra, provincias poderião taro,

bem não querer a admi 'ao elo artefactos e 

trangeiros com 0S quae o· nacionae. não poc1ião

concorrer, e que entre n6s tratar'iamo ele pro

hib:ir a introducçao ele todos os pl'ouuctos ~ 

trangeiro 1 correspondente aos que fabricão

no o artista'. O Sr, :Mini tro da marinha o

honrado Sr. Torres foi meu companheiro n ta

refutaçao.

Ora, enhore8, lilll cidadão, aliás. Clllto, que

tem dado proyas de . ua pouca capacidade,

orno Presidente de pronncia, corno politico e

como diplomata, é aquelle que o Bra iI escolhe

para contrastar ao Embaixador Ellis na Grã

Bretanha" onde ha cliplomatas o mai dextro.

do mundo. POi' consequencia a es olha não

podia e1' mai infeliz. O Sr. finistro p6cle diz r

que no partido, no elO de', eu amigo nrio

achou outro mais habil; é elo que m queLxo,

não se querer gov rn[1,r c III [1, Nação es olhen<1o

l'entre os homens habei. ela NaQao' qUércr~"

governal' com o illonopo1io, perca- e em orno

a Jação. O Sr.... p6de er muito idoneo para

llma Côl'te onde se exijao boas maneiras e po- .
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liclez; mas nao em Londres e muito menos

tendo aquelle precedente.

P;;tra Lonch'es se devia esco11:16r um homem

muito habil que nunca lá estivcsse, ou que,

tendo estado ahi, mmca désse occasiã,o a exis-·

'tir.em .prevenções contra Ri l e se não fôsse do

partido da act,ual aclministmção, ainda melhor r

porque n~o podemos dissimular que a Nação

ingleza tem motivo~ de se queixar da actual

aclminiBtl'ação, que tem consentido que debaix.o

de ,na influencia se tenhão e cripto e publicado

expressões, que não são conformes com o elecóro~

que as Nações devem guardar entr,e si, e em

vez ele chamar os periodicos á discussão elos

nossos ~teresses, tem dado azo a que aquella

Nação tenha. sido desconceituada, e até injüriaela.

Ainda outras cousas teria a dizer, ma::> é muito

tarde, a Oamara está a ficar deserta; ell guardo

me para a primeira opportu,nidade.

O Sr. Pl'esidente :-Mas emquanto ao objecto

propriamente da proposta, o Sr. Deputado vota

cQntra ou a favor?
I

O Sr. Rebouças: - Voto pela,s cifras pedidas.

Oom as reducções propostas, desgraça é. .. mas

não tenho animo ele negal' estes meios~, porque.
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se o Governo não é bom com elles, como o sení

sem elles? Por isso eu não faço guerra senão

~w desananjo, censuro que não passemos de uma

rotina de graçada, e que cada vez esteja peior.

a no o EncaJ'l'egados de negocio~ não no

fazem avi o de que os productos de taes e tae

paiz s podem ser trocados por outros nossos;

o Governo não procura in truir os p6vos nos

difi'el'ente meios de indu tria, não promove a

vinda de hom ns que venhã.o fazer boas e ~

tradas e canaes, nã.o faz medir nos as terras

e estampa-las com uas matas, com éus rios,

enseada , .etc., para que o no 'o paIZ seja

conhecido, e o póvos da Europa, onde o

<.1,bedae~ r gorgitno, ejão onvidados a vir

estab lecer-se entre n6s.

E por estes meios que se ha-de promover

o bem do paiz, e .lião por exemplo,. com uma

lei de natul'ali ação reduzindo a dous armos o

tempo para ser cidadão, para qne n6s tenhamos

marinheiros! ... Pois os marinheiros estl'angeiros

é que hão de vir entreter o no so commercio,

defender a nossa independencia e liberdade?

Diz o Sr. Ministro que não temos complercio

por causa das <mcol'agens ? Não é nada disto; não .
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temos nem teremos commercio emquanto se puder

rlâ.r dinheiro a 12 ou 24 por cento com hypot1 eca

em caSaS e com penhore de omo, prata e dia

mantes. Emquanto i to houyer linguem ha-de

fazer baTco , ninguem ha-de ntrar em especula

çõe que sujeita a grande ri co não dão mais do

que 10 por cento ninguem e proporá a rotear a~

tena e fazer edificio , a promoyer a pesca

da garoupl't.' e da' bal as no lugares adja

centes .ao littoral para t l1TIO' marinhagem. O

juro convencional, o trafico de. A.fricanos e a

eleições s[\,o a mina do Brasil. Conhece-sé i to

até pelo angmento da divida publica.

.D'onde procede este augmento, d'onc1e nasce

que a apolices não tenhão o maior preço?

Porque não havenl para ellas ç,ompradore ,

'enão poucos? Emquanto o dinheiro render 12,

24, 36 e· 48 por cento. Por consequencia vo

tarei pelas reducções, não po. 80 dizer que voto

contra tudo ou por nada, porqne assento que

'e o Governo com alguma cousa não póde bem

fazer quanto mais sem ella. Eu quero Governo

que governe e não Governo que desgovel11e.

A. .discussão· fica acliac1a pela hora.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 3 quartos.



GAMARA DOS DEPUrrADOS.

S são em 13 de Maio de 18"'3_ - Plesidencia do r. Cavalcanli
de Lacerda.

I

OS'. Pre idente :-Hoj é O dia de tlnado para

leitura de projectos e indicaçoe..

O r. Rcbouças :-P ço a pala-n'a,

O Sr. Pre. idcnte: - Tem a palavra.

O Sr. Rebouça. :-Senhore por mai de uma

vez ten110 eu mo trado perante esta Camara que

o Con elho de E tado como on ta de sua lei 01'

ganica e do R gimento que s lhe deu, é lncom

pativel com o:6.n que lhe cumpria conforme a

nossa Con. tituição. a razão de corpo admini tra

tivo elle nfio corresponde às luzes do seculo, aos

exemplos, que nos dao a e te re peito a Naçõe

mai civilisada, Mas, a reforma, que requér e tn.

instituição de maneira que se torne vantajosa a

todos os respeito ,demanda um maior exame, pro

posta na extensão que na verdade nao cabe na e -
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tl'eiteza do tempo, que é dado·a esta Camara para

trata.r dos negocios mais positivos de seu mandato.

Entretanto ao Conselho de Estado falta uma con

dição sem a qual melhor fôra que elle absolu

tamente não exisf e. Tive de me certificar

definitivamente disto, lendo em uma das dis

cussões do Senado, que um dos' Con elheiros de

Estado da maior nomeada em todos os conhe

cimentos sociaes dice que o Con::;elho de E tado

não tinha iniciativa. Ora, se o Conselho de E tado

não tem iniciativa, dar-se-ha que elle não terá

de 'v fazer ouvir pelo Monarcha enão quando

s Uinistros o quei.rão, chamando-o conforme

o gl'áode sua conveniencia;. De modo, que,

Re porventura (hypothe§ie da Constituiçã.o , no

capitulo dos Ministros), se porventura algum

dos J.finistros ou mais de um ou todos os Mi
nistros estiver e estiverem atraiçoando o :Monar

cha, nenhum Conselheiro p6de-se dirigir áS.:rtL r.
e dizer-lhe: Senhor, o ministerio atl'aiçôa a V. ~L;

o que elle está fazendo desta ou c1aquella f6rma

compromette não s6 a augusta pessoa de V. M.

como a dynastia; sacrifica a monarcma e

a Na-ção. O Conselheiro de Estado não pôde

fazer isto; deixará entrever n'uma ou n'outm pa-
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lavra, n'uma ou n'outra conver ação com alg'um

amigo ou companheiro, que não póde ser bom

para s e fim, ainda no caso' o mais urgente.

Creio que i to se póde remediar mtúto bem, am

pliando as clausula do juramento contida na

lei organica do Conselho de. Estado na França,

que aliá sel\íra' de protótypo, nã,Q no todo,

mas no meno bom, da Lei e do Regimento do

nosso Co~ elho de E tado. E tanto mais 'e

póde dar a hypothe e da Constituição confoTlne

mencionei, quanto alguma cousa parece haver,

não dig'o de de 'isivo por todos os lados em que

possa er con id~n'ada; mas pelo que respeita

á indole da monarchia. Entre outra cousa,

que terei de con idemr, 'e me couber a palayra,

na discussao da resposta á FalIa do Throno, yejo,

'enhores, que a nossa monarchia vai sendo de 

pida inteiramente dos adornos, que lhe sao pro

prios, e até mesmo dos que sao mais usuae

ás monarchias: não servindo de obice a es e

coinportalllento mais que republicano a recente

historia da nossa mesma monarchia.

Senhores, já se vio que, dando-se um acon

tecimento tão fau to como o que acaba de ter

lugar no Brasil, o dos desposorios de uma p s-
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soa da, farp.ilia reinante, não houva. se nenhuma

ma.nifestaçào de regozijo publico, nenhuma fe ta

nacional, meus 'senhores?!! Já houve algum

motivo ele regozijo publico tão prepon4erante, que

não fô 'se immediatamente acompa11hado elo en

xugainento das lagrimas de todos os affiicto' ,

••0 menos aaquelles que podei·iã.o ser chamado

á satisfaçf'o commuUl por um acto 1e clemencia

<1a Corôa reinante? Pois tudo isto de graçada

mente e elá entre nó.'! A nação nao póde deixar

<le ,estar espantada, orpreza, 1e que se pretenda

preclispôr a um futuro que não póde deixar de

'er lastimosi 'simo, si se marcha.r por esta senda

inteiramente exclusiva de tod"L a p litica, <le toda

a idéa de ciyili açao! Nisto dou thema a quem

e tiver de justificar. Demais amai , sim, por

maior desgraça nossa, se diz que isto acontece em

eonsequen01a ele uma convenção, feita por al

glms los ifinistros com certos Representantes

ela aça,o, que mto se achão bastante habilita

dos de opiniao para cont.rustar a nn adver "a

ri03 de politi/;a, para contendeI: ele ig'llal a igu

al, ele opiniao a opiniao no anuo que vem, o
.1 1 'N I\,las e elço s , . '"

Ora, meus senhores, se o pre tigio da Corôa,
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todo e e adorno e senciaes á. monat'chia,

se o que llmpre em 1'" peito e consideração

ao' nos os dynastas, sujeitão-se a essas pe

quenas intrigas, para mais justificar o clamor,

que não ce sarei de reproduzir de que as elei

çoe:; viciada , como tem sido e estào endo,

'ao um instrumento' de morte no Brasil! e

i ·to é as im, que de graça nao 6 3; nos a? Não

o di 'imularei' pois ne ta ca 'a' e, recorrendo

ao remedio que abe m mim, pa so a ::;ubmet

ter á sua consileração o proje t qne vou lêr

(le). Alóm deste projecto tenh aqui uma sene

de moções formuladas a modo de requerimentos i

ma. ellas envo~vem intelligencia de lei, por i o

talvez entenda que clemand;"o c.Jgum exa~e

e po 'são 61' ela .i.:fi ada na ordem da indi

caçoes.

Se o Exm. Sr. Pre idente p l'mitte que eu

as motive 'u continuarei.

O Sr. Pre 'ill nte:- Se ao imlicaçõ(:;J p6de

moti a-la i ma o que r 'ta é saber- e :;e serão

l'calment in licações e nao requerim nto .'

O Sr. Rebouça;:;: - A. Camara decidirá. e

J h01'es, aqtú na di cu ao do oream.ento da jus

tiça, em razao de OUVir a 'sevel'ú,r o :NIini~tl'O
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competente, que quem não era bacharel for

mado nao podia ser magistrado, proferi que

havia magistrado que não era bacharel formado,

e ao" depois dice quem elle ,era.

Um Sr. Deputado fallando pela boca de e

magistrado, pretendeu provar que elle era ba

charel formado, pedio a Collecção de Leis c leu

como cousa decisiva o art. 3° da Lei de'26 de

Ag'osto de 1830, que tratava de que como serião

considerado entre nós o' estudantes da uni

yersidade de Coimbra, vindos dentro do prazo

marcado pela mesma lei. Ent~'etanto, como eu

ob ervasse mais uma vez que não era bacharel

formado, ex-vi da lei apresentada o magistrado

de quem tratava, fez o Sr. Deputado uma refle

xão um p ueo deri oria, e 'deste lado houve quem

expansivamente o estimulasse á derisao. Po~'

tal modo considerei-me compromettido a demons

trar a minha proposição: o que passo a cumprir

nesta opportunidade.

Senhores, seg'undo a nossa legislação, ha tre

especies ou séries de graduados' os que 'ào

considerados bachareis formados: os graduados

e os que o sendo, achão-se habilitados para os

lug-ares da magi::stratura., depois de reconhecidos
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pelo menos bachareis formados. Entretanto não

<lxiste lei alguma que diga positivamente de

que prestimo podem er os con 'iderados como

bachareis formados, para os oflicio do publico
erVIço.

De maneira que, tão s6mente pela simple

declaração de sereIl1 considerados como bacha

reis formado os que reunirem as condições

prescril?1K'1,S na lei poder- e-ha dizer qne poderao

.gozar das consideraçãe ou prerogativas dos

bachareis formados, por exemplo, podendo fazer

procurações de seu ptmho, que 'eus contractos

por e criptas particulares, ,alhão como se por

escriptlU'as publica, que tem a nobreza inhe

rente ao gráo de bacharel formado, que na

jeral'chias sociaes p6dem concorrer com os ba-

chareis formados, que p6dem estar comprehen

elidas no Regulamento de 1833 (emittido depois

elo Codigo do Proces o pelo mesmo senhor que

é actualmente Ministro da justiça), para não

dependerem do exame, afim de obter licença

para advogar, conferindo-lhe ipso fure os Pre

. identes das Relacões..
Quanto á egunda série, a dos bachareis

formados, propriamente ditos, a· Le~ de' 20 de
R. J( 5
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Outubro de 1823, que apropriou ao Brasil a

legislação moderna de Portugal, dispensando

a leitlU'a no Desembargo do Paço e as iufor

mações, exigia-lhes todavia a carta de forma

tura de bacharel formado para ficarem habili

tados .para os cargos da magistratma.

Depois da Lei de 20 de Outubro de 1823

~ Codigo do Processo no art. 44 exige, além

ela formatlU'a de bacharel formado em direito,

a prova de certa idade, de qualidades mames

e de um determinado tempo de pratica, .provas

'por certidões authenticas. illtimamente a Lei

de 30 de Agosto de 1834, tratando em geral

dos formados em paiz estrangeiro, exige do ba

charel formado que pa se .por um exame em

qualquer dos nossos ClU'SOS j uridicos, para sel:

habilitado com a competente carta, dispensando

se disto tão s6mente os doutorados nestes termos:

« Art. 1.0 (lB) Os cidadãos brasileiros gradua

dos por universidades ou aeademias estrangeiras,

nas materia ensinaelas nos cmsos ele sciencias
I

juridicas e sociaes elo Brasil, que começárão a

estudar naquellas, antes de estabelecidos estes,

ficão habilitados para exercerem os mesmos car

gos publicas? á que a lei admitte os bachareis
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formados em taes CUl'SOS e sciencias jlU'idicas

e sociaes, fazendo exame e sendo approvados em

qualquer dos cm'sos jlU'idicos nas materias nelles

ensinadas,

«Art, 2,° Aquelles, porém, que tivérem o gráo

de doutores em direito por tmiversidades ou

academias estrangeiras, que começárão a estu

dar náquellas antes de estabelecidos os cursos
I

jlU'iclicos do Imperio, ficào habilitado para Os

cargos publicas, a que a lei admitte os bachareis

formados em taes ClU'SOS, tendo um anuo de

pratica forense, provada na f6rma da lei inde

pendente de qualquer exame nos ditos CUl'SOS.»

Finalmente, quanto á terceira série de gra;

duados habilitados para os lugares de magis

tl'atlU'a, já ficou demonstrado que ao o ba

chareis formados com carta, na conformidade

Cla Le~ de 20 de Outubro de 1830, com certi

dões de pratica, n3l' conformidacle do art. 44 do

Codigo do Proces o e com os requi itos do arts, 1°

e 2° da Lei de 30 de Agosto de 1834.

De matleira, que antes de 1823, exigia-se

carta de bacharel formado, leitUl'a no paço,

com as competentes informações dauniversidaéte.

Depois disso, até 1834 bastavào as dàrtas de
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formatura. Promulgado o Oodigo do Processo,

exigia-se a caria de formatura e certidões de,

pratica. Oreados oscmsos jmidicos pela Lei de 14

de Agosto de 1827, os formados em paizes es

tt'angeiros s6meI).te poderão ser habilitad.os para

advoga;:, na conformidade do § 5° do art. 7° do

Regimento das Relações.

A Lei de 30 de Ag'osto de 1834, foi que veio

a contemplar os doutorados em paizes estran

o'eiros como os bachareis formados e os dou

.tomados nas academias de S. Paulo e Olinda.

Por conseguinte é obvio que os meramente

'considerad~s como bachareis formados pela Lei

de 26 de Agosto de 1830 ficárão tão s6mente

.nisso, e sem habilitação alguma para os lu

:g:ares de magistratura, uma vez que não são

habilitados na conformidade da Lei de 3O de

Agosto de 1834.

Agora importa saber se o Brasileiro, objecto

da presente exposição, estava porventura ainda

mesmo no caso da Lei de 26 de Agosto de

1830, dizendo assim: « Ficào considerados como

bl:wihareis formados todos os cidadaos brasi

leu'os que, tendo. carta de bachal'eis em direito

estão ha:úlitados para fazer acto do 5° anno
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na Universidade de Coimbra em qualquer das

ditas faculdades. J

Primeiramente a Lei exige que seja cidadão

brasileiro, não se contentando com o ser-se brasi

leiro, o que posto terei de manifestar á casa que o

brasileiro, de que se trata, não poderia, sem um

novo acto, ser considerado cidadão. Em Ja

neu'o de 1823, o nosso primeiro Imperador,

e fundador da monarcrna brasileu'a, proclamou a

todos os Brasileiros, prescrevendo-lhes um prazo,

dentro do qual deverião apresen ar-se no Brasil,

sob pena de perderem para empre os f6ros de ci

dadão brasileiro. Depois desta proclamação, em

Fevereiro promulgou- e um decreto, no qual, ten

do-se em consideração o inconveniente de deixa

rem os estudantes matriculados na Universidade

de Coimbra (lS seus e 1;udos e vu'em para o

Brasil, onde não existião ainda academias cor

respondentes, se exceptuárão estes Brasileiros

estudantes já matriculados. Ora, o Brasileiro

de que se trata está na generalidade da pro

clamação, não podia ser favorecido pela ex

cepção do decreto, pois que ainda então se

não achava frequentando a Universidade de

Coimbra, Sendo a pl'oclamação de J aneu'o de
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1822, o decreto de Fevereu.'o do mesmo anno,

esse Brasileiro matriculou-se em Outubro de

1823 ; por consequencia matriculou-se, quando

em conformidade da proclamaçao, já e tava

sujeito a comminação de perda para sempre

dos f6ros de cidadão do Imperio. Não :ficou

nisto. Pela Lei de 14 de Agosto de 1827 creá

rão-se as academias jmidicas no Brasil, e por

consequencia cessou a hypothese do Decreto de
I

Fevereiro de ?822, que põz exoepção á pro-

clamação de Janerro de 1822 a respeito dos

preexistentes estudantes da Universidade de

Coilnbra; e, ainda creados os nossos cmsos

juridicos, o Brasileiro de que se trata, conti

nuava a matricular-se, seguindo o cmso das

leis nessa Universidade estrangeira de Outubro

de 1827 a 1828. pemais a mais, tanto se

considerou este Brasilerro como fazendo parte

da familia portugueza, que, por occasião de se

defender em Portugal a Constituição ofl'erecida

pelo nosso prilneiro Monarcha, tomou armas e

aceitou o emprego ou posto de sargento, em

prego ou posto, que lhe dava honras e pri

vilegios, segundo as leis da monarchia portu

gueza; por consequencia, a·- da que elle fõsse
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cidadão brasileiro não se achando por contumaz

préviamente incurso na comminaçao da pro

clamação de Janeiro de 1822, creio que em

conformidade da Constituiçao art. 7ij § 2°, te

ria perdido es' a qualidade, porquanto diz a

Con tituição no lugar citado: «que perde o di

reito de cidadão brasileiro o que sem licença

do Imperador aceitar emprego de qualquer go

verno estrangeiro», e elle aceitou o emprego

de sarg'ento, submettcndo-se como tal ás leis

müitare da Nação portugueza, 'como fica ex

posto. E' facto que ... eio emfim para o Brasil;

mas só depois que a força militar, á que

pertencia, foi profligada pela. força do u urpa

dor D. Miguel, e por consequencia como emi

,grado, apartando primeiro, como outros emi

grados portugnezes, em territorio da Gra-Bre

tanha, urgido pela circumstancia politicas da

quelle paiz, em que exerceu todas aquel1a qua

lidades de um subdito ou d um natural delle.

Portanto es e Brasileiro, para er rele, ado de

Bimelhante procedimento, deveria expôr as sua

razões perante o Corpo Legislativo para e se

lhe conferir uma resolução, ou carta de na

turalidade, como tem acontecido a outros Bra-
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ileiros em imelliantes circumsta.ncias. Por con

sequencia ó Brasileiro, de que trato, não é ci

dadão· do Imperio como a lei exige.

Outra condição exige a lei, e é que seja bacha

rel com carta. Depois ·de e qualificar cidadão, ne

cessitaria de apresentar a carta elo gráo de bacha

reI; e além de apresentar a carta, era neces

sario, que o Governo, em cumprimento da Lei

de 24 de Agosto ele 1830, expedisse decretos

ou instrucções, para a boa execução deUa, para

~e ,aber como ncarião habilitados, na confor

midade da mesma lei, aquelles que estivessem

comprehen~idos neUa, havendo d'isso um titu

lo, pagos o cOlppetente direito. Para de

monstrar em toda a evidencia o que digo na

generalidade, designo uma hypothese: obtem

qualquer individuo ou cidadão uma'pensão do

Estado; essa .pensão é approvada pelo Corpo

Leg'islativo, é promulgada em lei. Se o agra

ciado não paga os direitos, não tira um acto

ou carta para que se lhe abra o assentamento

pela repartição da fazenda, não p6de perceber

a pensão, de maneira, que se elle morre d'ahr

a tempo, os seus herdeiros nem p6dem perce

ber a concedida pensão pelo tempo decorrido-
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da promulgação da lei até o seu fallecimento,

Por consequencia, tendo dito a lei que os ci

dadãos brasileiros serião considerados comó ba

chro'eis formados mediante as circumstancia

nella pre criptas, aquelles que quizessem ser con

siderados taes deverião mostra-lo perante o Go

verno, conforme as instrucções, que elle tivesse

expedido para a execução da mesma lei, sem

preterir nunca o pagamento dos competentes

direitos,

O que posto d'alli se verá, meus senhore,

quanto seja distincto o ser considerado ba

chro'el formado de ser bacharel propl'iamente

dito e bacharel formado propriamente dito ha

bilitado para exercer lugares de magistratura.

Ha pouco tempo nós vimos nesta mesma casa

que um cidadão brasileiro, bacharel formado

pela Univer idade de Coimbi'a, para er habi

litado para eSSé lugare, careceu de um acto

legislativo, no qual aCamara nao se contentou

de declarar que elle era tido por bacharel for

mado, como se fôsse em qualquer dos nosso.

cursos juridicos, mas habilitado para todos e

quaesquer emptegos, porquanto, sem e declarar
isto ficaria bacharel formado, mas não habi-
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litado para todos os empregos, para que são

aptos os bachareis formados em nossos cursos

juridicos.

Nesta conformidade, pois, eu leria o art. P
da moção, que vou offerecer (lê): « Se F ... (não

declaro aqui a qualidade pára ser coherente

com meu argumento: ninguem tome isto como

em desconceito da pessoa: fallo em a?stracto ;

falia de uma pe soa que eu nesta occasião con

sidero· que não é moral.e politicamente de alta

categoria, exi tente nesta casa como Deputado) :

- « Se F ... da promeia da Bahia se habilitou

com carta de bacharel formado e os mais re

quisitos da Lei de 22 de Outubro de 1823, e

do art. 44 do Codigo do Processo, para ser

nomeado em 1833 de juiz de direito e chefe de

policia da. comarca da capital da dita provincia.

« 2.0 Se em falta da dita habilitação legal

ao menos, se qualificou, mostrando-se cidadão

brasileiro e com carta de bacharel em direito,

para ser considerado como bacharel formado,

nos termos do art. 3o da Lei de 26 de Agosto

de 1830. »

Nesta casa, tratando-se tambem d'uma no

meação de juiz dos feitos da fazenda da Bahia,
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e da remoção de um magistrado de certa co

marca de outra provincia para a de Santo

Amaro na Bahia, lugar de sua naturalidade,

eu censurei que o Governo não tivesse cum

prido as leis. O Sr. Ministro da Justiça res

pondeu-me que as tinha mui bem cumprido,

que a escolha era mui boa, e ~ue o magistrado

de que eu fallei em primeiro lugar tinha feito

rnui bons serviços como 'chefe de policia na

Bahia, etc. Já agora não entrarei em mais

explicações a este l'espeito, porque as que deu

o Sr. Deputado pela boca eles e magistrado

me parece sêrem amplissimas para comprovar

quanto avancei; e assim me contento com o

têrem sielo ellas submettielas ao juizo dos ÍID

parciaes entendedores; considerarei unicamente

que a opinião do Sr. Ministro actual ela Jus

tiça está em contradicção com a opinião do

Ministerio de 23 de Março, o qual não poude

conserva.r o mesmo magistrado no lugar ele chefe

de policia que exercia na Bahia, apezar ele que

elle tanto contasse com esse lugar, que foi

desde aqui distribuindo todos os outros empre

gos, que tinhão ele passar pela freira de -sua

pretendida jurisdicção; e não s6 carecia elo con-
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~eito do ministerio antecessOl' ao actual, como

mesmo lhe faltava o do Presidente da proviu

cia da Bahia; tanto que, tenclo de ma~dar

fazer uma apprehensão de Africanos, nem se

quer a comD';l.Unicou ao Chefe de policia, man

dando-a directamente fazer por empregados de

sua especial confiança; os quaes em verdade

conespondêrão a ella, pois que a apprehensão

de facto se fez. Em geral estes factos de não

confiança do Governo e do Presidente da pro

vincia p6dem ser, não menos explicados pelo

Jesconceito, não menos provavel, de outro

governos _contemporaneos, dos mais salientes

factos da. existencia do sujeito Chefe de policia.

Para que pois a casa fique inteirada, lhe sub

metto a aeg'uinte moção:

« 3.° Se foi approvado o procedimento do

Chefe de policia da Bahia, anterior e concomi

tante aos movimentos extraorc1i.narios da insur

reição em Janeiro de 1835, e do ajuntamento

illicito de 24 de Outubro de 1836, consum

mado pela destruição do cemiterio, e da rebeldia

de 7 de Novembro de 1837; vindo por cópia

o que houver de official a este respeito, e prin

cipalmente quanto ás medidas preventivas, que
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deverião ser empregadas na conformidade dos

arts. 285, 287 e seguintes do Codigo Penal,

da Lei de 6 de Junho de 1831, e do Regula

mento de 29 de Março de 1833, art. 1° §§ 1°

e seguintes, e art. 2°. No caso contrario as

ordens dadas para e 1)1e fazer efi'ectiva a res

ponsabilidade devida;

« 4.° Se, durante o exerClClO interino do

Chefe de policia da dita capital, á cargo do

Jtúz de di.reito da segunda vara crime, e mesmo

de qualquer dos Juizes municipaes, houve lD-

urreição, ajuntamento illicito, sedição ou re
bellião alguma; I

« 5.° Se, durante o exercicio do referido

Chefe de policia foi por sua autoridade feita

alguma apprehensã.o de Africanos em confor

midade da Lei de 7 de Novembro de 1831.

E. se pelo contrario, houve e quantas durante

o exercici.o do Chefe de policiá interino, Juiz de

direito ~a segunda vara ou de algum Juiz mu

nicipal. )

Tambem cumpre que eu faça o segullte
pedido:

« 6.° Se, para ser nomeado juiz dos feitos da

fazenda, se habilitou F. .. mostrando á vista
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da competente carta, ser bacharel formado em

direito, na conformidade do art. 10 ou do 20 da

Lei de 30 de Agosto de 1834, e do art. 40

da de 29 de Novembro de 1841.

« 7. 0 Se, para passar o Juiz de direito F ...

deste lugar para o ~e Juiz dos feitos da.

fazenda; e bem assim se, para passar o Juiz

de direito do lug!'Lr que exercia n'uma elas

comarca ela provin,cia elo Ceará para a elo

Santo-~i\maro ela provincia ela Bahia se verifi

cou alguma das hypotheses elo art. 153 da

Constituição elo Impel1.o, e do art. 45 do Coeligo

do Processo. »

Porquanto a lei que trata ela nomeação elos

Juizes elos feitos ela fazenela exige que jUl1. eliccão

pl1.vativa e improrogavel desses juizes seja exer

cida na côrte e nas provincias da Bama e Per

nambuco por um-Juiz de direito especial, com

a denominação de Juiz dos feito&, nomeado pelo

Governo d'entre os bachar.eis formadas em di

reito, que tiverem pelo menos. tres anno • de

pratica do fôro. Ha demais que, pela Consti

tuição e pelo I Codigo do Processo, ninguem

póde passal' de Juiz de direito senão por pro

moção para a Relação, oupal'a outro lugar de
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Juiz de direito, quando o exija a causa publica.

O 81'. Deputado, fallando aqui pela boca do

magi trado, de que trato, e de outro seu irmão

Germano, não dice que se deu alguma razão

de causa publica para passar o Juiz de direito

do crime da Bahia a Juiz dos feito da fazenda;

e a re peito do" outro magi tl'ado ,não deu

senao motivo de conveni~ncia de familia. Ora,

nem a·Constituição nem a Lei consider~omotivos

de conveniencia de familia para a remoção e
I

troca de empregos de magistratura. POI' conse-

guencia peJa explicação dada pelo 8r. Deputado

a. respeito de um e outro magi trado se faz a

maior accu a.ção ao 81'. Mini tro da justiça

a.ctual de ter neste procedimento violado a

Con tituiçao e a Lei : por con equ ncia ampla

mente comprovou a minha censma.

Mediante essa mesma discus ão, o 81'. Depu

tado me dice que u ela observações e argui

ções que lhe havia feito como' Deputado pro

vincial, parecia ter cedido de uma maneira que

elle prommciou em phrase um pouco capadoçal,

dizendo que considerava gallo corrido. Não

quererei dar o mais apropriado apreço que

merece uma expressão. tal; mas sempre recor-
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darei ao Sr. Deputado que esse Juiz de direito

que elle defendia, foi quem correu em 7 de

Novembro deixando o corpo policial e o acam

pamento da praça da Piedade, atravessando por

todas as ruas da cidade, e d'ahi até dar comsigo

no Reconcavo, onde o achei ainda um pouco

.assombrado; foi esse Juiz de direito quem,

mettendo-se a grande militar na villa da Feira

de Santa Anna, tambem logo correu; e, não

se juigando seguro das forças da Feira mt

distancia de tres Jeguas do acampamento mi

litar dos constitucionaes, onde poderia ficar,

:-Continuou a correr a pretexto de buséar arti

lharia no acampamento de Pirajá; d'onde con

tinuou até a cidade, que já achou restaurada.

Por consequencia s6 se podia dar corrida nesse

Juiz de direito entã;) Chefe de policia da Bahia.

Mesmo a respeito da polemica, que tivemos, não

se podia dar corrida da parte daquelle que

respondeu em ultimo lugar, teve o assentimento

não s6 das publi~ações da sua provincia, mas

tambem das d'aqui do Rio de Janeiro, e nota

velmente do Dia1'io e do Chronista,. da parte

daquelle, cuja opinião o Sr. Deputado achou

aS!laz valiosa p~ra improperar nesta casa um
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vresidente da provincia, servindo-se de um im

perfeito transumpto de palavl'ás publicadas

em um periodico de sua feição, como de uma

alavanca mui podero a para derribar e se pre-

idente. Ora, pois aquelle que está nesta cu:

cumstancias, e que tem uma ~pinião tão valiosa,

que o Sr~ Deputado acholl que lhe seJ:vu:ia de

alavanca sufficiente, para minar o edificio da

opiniao, em que. e firmava o pre idente, a quem

me referia, l1ao p6de nunca ser um homem
corrido de uma polemica com esse juiz de

direito chefe de polici~.

Oom o apoio de um outro honrado membro

interpretou mal ter eu dito na a embléa pro

vinciãl da Bahia, que me con iderava um fiador

da união dos Bra ileiros. :Oe facto eu o dice,

o digo e espero em Deo que sempre o serei,

até quando a ul1iao esteja tão conso~dada que

todo, em excepção de um sejao fiadore della.

E se sou fiador da união, provei-o nessas cir

cUillstancias calalpitosas de 1837, producto

da incapacidade desse chefe de polícia; provei

fficazmel1te, ne sa cOl1Junctura difficil, que a

minha qualidade de mulato valia muito, como

1m grande elemento. de ordem e de mutua
li· . ([ ()
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confiança entre todos oBra ileiros' porquanto

figmando no partido rebelde, da mal1f/ira a

mai saliente, um homem de igual qualidade

á minha, amigo do chefe de policia, foi muito

vantajoso achar-me eu, mens ipmoos, meus pa

rentes, meus amigos e mtútos homens horn'ado

da nossa qualidade no lado da ordem, des-

'fazendo com nosso exemplo e no a devotação

constitucional . as intrigas desse homem de

fmor.

E' assim que fui, sou e serei um fiador d?

união geral da I f~milia brasileira. Já o havia

sido aqui e na Bahia em 1831; tenho-o ido

em todas as occasiões, hei de ser sempre,

porquanto é elo meu dever é de interesse da

patria, do interesse do g'enio humano, e por

consequencia meu, e de todos os homens bons!

Simelhàntemente foi mal comprehendido um

aparte, que aqui dei, sobre nao ter ido convi

dado para Ministro. Eu faliava em referencia

tão s6mente aos novos fazedores de ministerios.

O Sr, Presidente :-Isto pare e mais reslllosta

á um euscm'so, do que razões para fundamenta.r

indicações; e eu muito sinto dizer-lhe que, se

soubesse qU!11 era o obje.cto ela intituladas in-
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dicações do Sr. Deputado, nao lhe - eria dado

a palavra para a motivar, pOl'que vejo agora

pela leitm:a dos diversos quesitos que apresenta,

que elles ão requerimentos e não indicações,

e, como requ~rimento deveriao er reservados

para outra occa ião, por ser o dia de hoje

destinado para leitura de projecto e indicaçõe .

O Sr, Rebouça :-A Cam:itra decidirá se é

requerimento" -

O Sr. Presidente: - ão lhe lembrei isto ha

mm tempo, por me parecer que estava a con

duir õ eu di cm'so; mas como vejo que ainda

continúa, advÍJ:to-o de que nao pos o convÍJ:

em que eja assim transtornada a regularidade

e ordem do trabalho, absorvendo- e o tempo

designado para certos e determinados objectos

com oU,tl:o inteiramente c1i:fferentes, E para que

e não reprocluzão factos simelhantes, vêr-me

hei daqui em. diante obrigado a não dar mais

a palavra: para se motivarem indicaçoes sem

primeiramente ve~'i:ficar-se o que se pretende

o:fterecer como tal o é realmente, afim ,de que

não se fação longos discursos a pretexto de

ju tificar indicações, que depois se reconhece

serem rn.ero -requerimentos, mas '6mente quando
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está cornrn'"ettido o abuso e não é possivel mai

evita-Io.

O Sr. Re~ouças: -Bem; mas eu tenho a

motivar a ultima parte de minha indicação;

e V. Ex. permittirá que eu continue. Estou

para ir-me embora, e o que vou dizendo res

peita ao publico se~'viço e á minha defesa.

Senhores, eu citei o facto de SI? ter em um

juizo dos feitos da fazenda (sem indicar pes oa

alguma) de' se ter deduzido do c1inheu:o depo

sitado, não os seis por cento respectivos, mas

sim os seis por cento do valor da execução;

de maneira que, em vez da ~azenda publica

ficar paga e soluto o devedor, pois que os sei,

por cent? importava mais alguma cou a (que

o resto), pelo contrario, deduzido como forão,

os seis por cento, ficou a fazenda publica ainda

para promover essa execução impropriamente

pelo tal resto. Agora direi mais que a parte se

oppondo a isto, veio a contenda a ser com

ella para com o juiz dos feitos e o procurador

fiscal ·em causa propria, pois que ambos defen

dião o seis por cento, e á parte dizia que a fa

zenda publ~ca estava paga se não f9sse sime

ll~ante deducção. Direi mais que nem os seis por
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cento poderião ser percebidos de maneIra al

guma, , 'porque a execução estava: paga antes de

existir o juizo dos feitos, e foi unicamente cha

mada a elle a requerime:p.to da parte para,' feita

a conta ,dos d.iriheiros recebidos e depositados,

e mostrando-se estar paga a fazenda publica,

passar- e mandado de levantamento das penho

ra preexistentes nos alugueres de suas casas,

Uma obsel'va;çao feita por mim sobre o modo

de execução de cert~ leis fiscaes nada tinha,

na minha intenção, de ofi'ensivo a 11m magis

trado, com quem tenho i'enovado minha ami

zade já por algum tempo interrompida me mo. .
por intrigas de se ex-chefe de policia,

Por consequencia vai mai este requerimento:

«. Requeiro mais que se pergunte ao governo

se, na execução do art. 7° da Lei de 29 de No

vembro' de 1841 em quanto diz :-que os juizes

dos feito da fazenda nacional perceberáõ das

partes os emohunentos, que lhe competirem na

conformidade do regimento pelos actos, que pra

ticaI'em, e da fazenda nacional a commissão,

que lhes fôr aI'bÍtrada das quantias, que se ar

recadarem por suas c1iligencias, além das que

lhes competirenl na conformidade das leis das
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execuções vivas - se hão deduzido 6 por cento

das quantias havidas do,s devedores na confor

midade dos Alvarás de 20 de Novembro de

1754, 20 de Março de 1756, 18 de Outubro

de 1760 e Decreto de 22 de Setembro de 1785,

havendo. opposiçao e litigio med~ante as res

pectivas -execuções activas, ou se tambem das

quantias depositadas 'e recolhidas ~os cofres na

cionaes, em consequencia tão s6mente de se

questros e penhoras ,no poder dos devedores,

e ainda ITtesmo preexistentes á execução da

mesma Lei de 29 de Novembro de 1841. »

Não ,me sentarei, finalmente, sem pedir per

dão á Camara de alguma cousa que houve de

pecaminoso nesta tactica. De facto eu usei della

para fazer a minha exposição de motivo~ por:

que não ficasse privado disso estando-me a re-
....... .

tirar. Peço perdão contando principalmente com

a benevolencia dos 23 sen?0res que g~n81'osa

mente cedêrão da palavra ao Sr. Deputado,

quando eu já não podia ter para responder

lhe.
O Sr. Presidente:-Fica-me isto servindo de

- \

lição para me regular d'ora em diante.

O Sr. Rebou9as: -Nisso mesmo fiz um ser-



- 87 -

,riço dando occasião a se acautelarem simelhantes

~busos.

É lido, ma~s não julg.ad0 objecto de delibe

mção, b seguinte projecto do nobre Deputado.

« A assembléa geral decreta:

« Âl't. 1.o Os Conselheiros de Estado não s6,
prest~ráõ jUl'amento nas mãos do Imperador

de manter a religião catholica apostolica ro

mana, observar a Constituiçao, e a leis, ser fiel

ao Imperador, aconselha-lo segundo suas cons

ciencias, attendendo s6mente ao bem da nação,

mas não menos de advertil' a S. M. o Impe-'

rador de tudo quanto julgarem ser importante

para seu bem, sua pessoa, seu se):viço; e fazer

tudo aqui110 que um homem de honra e pro

bidade amando seu monarcha e seu paiz, deve

fazer par,a .desencargo de sua conscienciá e no

interesse de S. M. J.
« Art. 2.'° Os Conselheu'os de Estado actu~es,

uma vez promulgada a presente lei, ratificaráõ

,o seu jmamento .prestando-o de novo em con

formidade do artigo antecedente.

« Art. 3.° No desempenho do ;,;eu lugar e e'n

cOl1sequencia do jUl'am~l1to prest~do, cada um

do. Conselheu'os de,Estado fica obl:igado a exer-
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cer iniciativa official, como lhe cumpre, em

qualquer das hypothese comprehenclidos no

mesmo juramento, que será sempre entendido

da maneira a mais ampla po sivel.

« Art. .4.o As disposições da presente lei

complehenelem todo os antigos Oonselheiro

de Estado que e:ffectivamente estejão no gozo

dos respectivos ordenados.

« Art. 5.0 Ficão sem e:ffeito as disposições em

contl'ar:o.

« Paço da Camal,'a elos Depu~aelos, 13 de Maio

-le 1843.-. O Deputado Antonio Pe1'eí1'a Re

b07.was.
>



CAMARA DOS DEPUTADOS.

Sessão em 20 de Maio de 1.8M.-Presidencia do Sr. CavalcanLí
de Lacerda. •

Contimí.a a eUscussão do voto de graças.

O Sr. Rebouças: - Senhores, eu me occu

parei primeiramente de analysar de algum modo

o projecto em discussào para justificar o v:oto

de rejeição, que prommcío contra elle, e ao

depois alg'uma 'cousa- direi a respeito da poli

tica e administração.

Muito se tem já dito para provar que ~

primeil:a parte deste projecto nãq exprime o

jubilo, que se deveria manifestar em occasião

tão solemne; mas eu digo que não é s6. este

o defeito que tem a primeira parte do projecto

que se discute; ella contêm uma clausula, que

em verdade. não' estando nem podendo estar

nas intenções elos hOlll'aelos membros da illustre

commissão, todavia elá a entender inteiramente

o contrario do qne competiria á C:;tmal:a ex-
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primir. Além de ter dito que a Camara dos De

putados acompanha 1'espeitosamente, o que em

verdade não quer dizer nada, porquanto 1'es

lJeitosamente é o menos que se poderia dizer,

pois que na escala dos meios de significár con

siderar,ão não ha nenhum menor, e tanto que

acima de respeito ha, veneração e acatamento

(prescindindo de !'everencia que tem applicação

especial), usa ao depois da seguinte expressão

condicional :- dando 1nais um penh01', etc. (lê).
'Ora, além de que a f~lla do' throno dá por

certo e indubitavel qu~ o augusto consorcio

de que se trata preenche os mais ardentes votos

do coração de S. M. o Imperador, e por con

sequencia satisfaz aos mais sinceros desejos dos

Brasileiros, o que era razão sufficiente para

que no se respeitoso acompanhamento a il- ,

lustre commissão aeguisse aS' expressões asser

tivas e indubitaveis da corôa. Supponha-se que
I

tão categorica não fosse; cumpriria em caso

algum a 'illustre commissão havê-lo em duvida,

. usando da expressão-dando mais um penho1' !...

Poderia não dá-lo? E se o não désse, qual a

consequencia? De modo que não s6 o adverbio

r~speitosamentenão exprime o jubilo e exultação
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de que a Gamara devia estar po.ssuida, e dar

proyas acomp.anhando a S. 1\1. 1. no conten

tamento, que nos manifestou abl'Índo a 3a ses-

ão da actual legi latura, como de m:ai amai

quando diz que acompanha 're.peito amente no

seu acompanhamento. é condicional, ou du

bitativa do justo contentamento da alta pessoa,

que no deu tão fausta noticia' o que me mo

não deixa de ser injurio o ao 'entimento do

Bra ileiro , que fiados no acerto de tão fausto

acontecimento, e nos beneficios com que a di

vina providencia tem favorecido, empre o Bra-

il não poderião de maneira alguma admittir

a menor idéa contrái'ia á pro peras e perança

inher ntes á um tão fau to acontecimento. (Len

do.) A Oa?na1Yl vê com atisfaçao que a paz con

tinúa. Vê com ati fação que a paz contimí.a !

e te projedto quer e attribuir tudo a pa

ado e nada ao pre ente. Ha me mo uma e -
,

pecie de contradicçao nQ dizer-que vê com sa-

tisfação-o que contimí.a, pois que, onde se dá

atisfaçao, nada mais e suppõe de ejar e 'tá

inteiramente heia toda a, medida. do nos o

desejos, e nada mai ha, eria a continuar. Será

isto verdade? Não haverá nada mais a desejar
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em nossas pacifica relações com 08 paizes es

trangeiros? Está inteiramente cheia a medida

de nosso~ desejos? Xsto nao é exacto·; não é

exacto que haja em nós uma simelhante sa
tisfação, não é exacto que essa satisfação se

dêva referir ao passado. Devemos nós conti

nuar nesse estado de cousas, quando o con

trario temos exprimido por c1i:fferentes veze,

desde as duas se sões passada e antepassada,

a respeito de vizinhos nossos o da nação talvez

a mais poderosa do' mundo civilisado? Se o

projecto da nobre cowmissão correspondesse

bem á falia do throno, se fosse mérainente um

exemplificado delia, exprimiria a idéa mais com

pleta possivel; porquanto a falia do throno diz:

- o Impe1'Ío acha-se em 1!az com todas as nações

e,strangeiras- manifesta uma verdacle incontes

tavel e ao mesmo tempo lião prejudica nenhuma

das mencionadas occurrencias. E pata que a

illustre commissão havia de altera-la? Porque'

diria que a camara vê com satisfaçãO que a paz

contz'núa, quando lhe cumpria reconhecer a pro

pria verdade como a exprimio o throno - que o

Imperio acha-se em paz com todas as .nações

estrangeiras? Até o verbo vê1" não deixa de ser
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empregado com impropriedade. De facto nós

não vemo, bem que nao possamo duvidar da

asserçao e com ~:ffeito estamo certos, e com

razão a Camara se regozija muito, de que a

paz exista e esta é a ·verdade de que podemo

dar testemunho.

a segunda part@ de te topico diz' a· illustre

commi sao que aCamara ouvio com profundo re,

conheci?n:ento que pa?'a conserva-la v: M. l. em

p1'egará todos os meios compatíveis com a dig

nidade nacional, etc.; a expressão com reconhe

ci?nento está fóra de terp:lO. A. commissão não

e contentou com dizer na primeira parte a

paz continúa, o que é recordaçao do passado.

Ainda mais, accumulou o termo reconhecimento
I

como se houves e occorrido algum.a. cousa de

positivo praticado anteriormente pelo Go~erno

e. que fosse digno disso, quando aliás todo o

occorrido em no sa relaçoes internacionaes, pa

rece mais digno de lastima do que de recor

dação honro a.-(Lê). Se o Bmsil) Senh01') apre

cia devidamente ,os beneficios da paz, etc.

Ora, ahi e tá outra condicional: - Se o Brasil

aprecia devidamente os bEmeficios da paz. - :poi

é uma cousa duvidosa que o Brasil aprecie os
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beneficios da paz, para dizer-se:~Se o Brasil

aprecia os beneficios da paz" como se "fosse

admissivel o contrario, isto é, que o Brasil po

desse haver beneficios da guerra? (Ç;ê). - Não
\

está par isso menos disposto a todos os sac11fic:ios

que {&rem necessa1'ios para manter illeso o dec01'0

da cor6a impe1'ial} etc. - Seria possivel que não

estivessem.os Brasileiros dispostos aos sacrificios

necessarios ?

.Além disso, senhores, o que é saC1'ificios ne

cessarios~ 'Não p6de haver sacrificios -que não

sejão de vocação; que não sejão essencialm~nte

espontaneos? E como p6de ser de vocação e

espontaneo o que é necessario? Necessario é

aquillo que não p6de deixar de ser, ou não

ser de outro modo; por consequencia pI.:ümetter

que o Brasil está prompto aos sacrificios nece 

sarios, é dizer que o Brasil não está prompto

para cou a alguma, porque o caso de sacrificio

necessario não ~stá na vontade, mas sim na im

periosa e impreterivellei das ci.rcurnstancias ex

tremas. ~imélhante resposta nada diz.

E pois tão pouc.o apreciaria o Brasil o seu

decoro, a dignidade da corôa, que s6 para manter

esse decoro, e sustentar essa dignidade promet-
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tesse diante do throno estar tão s6111ente disposto

ao acrificio necessario !?
\

E te topico ne.o foi de maneira alguma pen-

sad~, exhibe o contrario das boas in.tenções

da il1ustre commissão. (L~). - « A Camara sente

profundamente que e nao ache ainda extincta

a g'uerra civil na provincia de S. Pedro do

Ri~ Grande do Sul; mas espera que a continua-

. ção dos esforço dos poderes do Estado, auxilia

do pelo valor e fidelidade do exercito e' pelo

patriotismo dos Bra ileu'o , etc. D

\

Temos outra vez o mesmo pen amento - con-

tiutbaçào dos esfo1'çoS dos pode1'es - : não diz - o

e forços do pode.re politicos -; mas a - con

tinuaç~o -: attribu tudo ao pa SliLdo, como se

em verdade não se pode em dar outros esfor

ços que fõssem mais efficazes.

O que, porém, quererá dizer ·a. illustre com

mi 'sã.o nos termo -poderes do Estado auxi

liados pelo valor e fidelidade do exe1'cito, e pelo

patriotismo dos Brasilei1'os 6J

Poi, o valor e fidGlidade do, ex l'cito e patrio

tismo dos Brasileu'os é uma cousa que não esteja

inchúda nos poderes. do Estado? Quaes são os

poderes do Estado? É o Poder Executivo? A
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força militar lhe é essencialmente obediente; os

Ri-asileiros são obrIgados a concon-er para a

_defesa do Estado, segundo seu' meios e haveres.

Qual O outro poder? O Poder Legislativo? Do

mesmo modo o Poder J udiciario ?OPoder Mode

radar? Todo o Brasileiro é obrigado a concorrer

para a defesa do Estado, não ha duvida alguma,

e obedecer em tudo e por tudo aos seus poderes

legitimos; a que pois .vem aqui-auxilio aos

Bra ileiros? - Se os Brasileiros estão. incluido

nos poderes ~o Estaao, e lhes obedecem por todo
. .. .'os prmCIplOs, para que vem aqUl como aUX1-

l~ares? Parece que os senhores da Commissao

considerão-se com ,uma força excentrica aos Bl-a-

ileiros, que estes vil-ião por favor auxiliar qual

milicia sine aiJectu. Por conseguinte é inconsti

tl{cional tuna expressão simelhante. Os Brasi

leu'os não p6dem deixar de e tal' incluidos no

poderes politicos; o seu patriotismo é inherente

e indispensavel á existencia dos poderes poli

ticos; portanto, com muita impropriedade se

diz que os podere.s do Estado auxiliados pelo

valor e fidélidade do exercito, e pelo pat1'io

tismo dos Brasileiros. Àté mesmo supponho uma
I ,

cousa em contrario ao que se pretende ter affir-
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mado; dizendo-se que o' esforço do podere

'politicos serao auxiliados pelos Brasileü'os, dá-se

como cousa nova esse auxilio dos Brasileiros;

diz- e o contrario' do que se quér dizer e é que

até agora os poderes politicas não têm ido

auxiliados pelo patriotismo dos Brasileiros;

(Lê) : .-:.... Auxiliados pelo vàlor e ,fidelidade do

eXe?'GÍto, - Mas, se este valor e fidelidade do

exercito e patriotismo do::;' Brlt ileiros têm con

corrido para se conseguir a pacificaçao do Rio

Grande, é uma contl'ádicção manifesta deste to

pico dizer como cou a nova que os poderes po

liticas do Estado são agora auxiliados pela

fidelidade elo exercito e patriotismo dos Brasi

.leu,os, (Lê): - A Camara dos Deputados, senhor)

ouvia com 1'espeito a communicação da amnistia)

etc, - Ahi vem o\ltra vez - ouvia com re

peito -; de maneu'a que a Camara dos Depu

tados ouvia a amnistia com respeito, como qual

quer parte ouve com respeito algum de pacho

ou sentença que tem de embargar, reclalmmelo

contra ella por injuridica e injusta j etc, Parêce

que a illustre Commissão quiz attribuu' á Camara

ter ouvido, não a declaração elo throno de que

tinha amnistiado o' compl'omettidos nos mo-
R. II 7
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vimentos de S. Paulo e ~1inas, mas uma com

municação da mesma amnistia. Entretanto é

muito de notar que o honrados representantes

das pl'ovincias de Minas e S. Paulo abracem

uma simelhante expressão, que faz o me mo be

neficio da clemencia imperial, commum a todos

os compromettidos nos movj.men~os politicos oc

cOl'ridos nas m.esmas provincias. Oomo se p6de

combinar o seu ~Rsentimento com a susceptibi

lidade, que tem por mais de uma vez manife tado

nesta casa? Sempre que· se tem faliado nos

beneficios geralmente resultantes daquelle acto

de clemencia do Poder Moderador como que ex

clamando, dizem: -N6~ somos tambem amnis

tiados. - Usa-se aqui do termo - communica

ção - que não tem a falla do rrill.·ono; e, que

de facto, dizendo exactamente o que deve ex

p~'imir, fazia commum o' béneficio da amni tia,

e nao se lhe limitaria áquelles que se tivéra em

vista amnistiando; tanto mais que os honrados

membros não tomão a communicacão em toda

a generalidade de um beneficio feito á naçao

Brasileira, senão como l~ beneficio pessoal. e

circumscripto aos compromettidos, áquelles ·que

estavão sujeitos a processos e a perseguições.
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Senhores, o anno passado fez-se valer muito

para na resposta á falia do Throno se com

prehender a palaVl'a - rebellião - o ter esta

u ado da mesma palavra. Ora, presentemente

que a falla do Throno não usa della, pOl'que

razão usaremos nós? Demais, já se demonstrou

e demonstrou-se incontestavelmente, não s6 á

vista da letra do Codigo, como nas definições
elos jurisconsultós, e entre estes Mello Freire,

que nos facto lados em S. Paulo e Minas

não houve rebelião. E como, mesmo dada a

duvida se houve, quando a clemencia imperial

lança um véo sobre esses aoontecimentos, pOI'que

n6s recalcitrariamos obre a palaVl'a - rebel

lião?

Senhore , já uma vez dice nesta casa, e ainda

repito, que aj\mtem os adjectivos que quizerem

a esses movimentos, digão os mo~entos sedi

ciosos, movin;entos revoltosos; mas como que

acintemente dizê-los aqui na resposta á falia do

Throno qualificando-os de rebellião, não ·será in

compativel com o l'espeito com que se diz que

ouvio a commlillÍcação da amnistia, que Sua Ma

gestade houvera por bem conceder? Ou esse

respeito será da natmeza daquelle de que se cos-
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tuma fazer uso embargando um despacho ou

sentença do fôl'o judicial? (A.poiados).
Tanto é assim que o honrado membro da il

lustre Commissão, que nos faliou aqui não 6

politica como theocraticamente, declarou, co

mo se fosse uma verdade que a amnistia não

estava nos termos, e até pretendeu, como alguns

dos outros senhores pretendem, que a' amnistia

seja sujeita á chicana, sendo necessario que o

euDecreto se junte aos autos para ser julgada

conforme a culpa; o que seria reviver processos,

que aliás não s6 ficaráo findos como inte:ÍJ:amente

extinctos, conio se nunca existissem desde o mo

mento em que do alto do Throno baixou este be

neficio da clemencia imperial.

Mas, senhores, cumpre-me dizer que, se nos

p6de ser dado em alguma circumstancia fazer

distincções sobre 'a applicação do actos do Po

der Moderador, de certo nenhuma de sa se p6de

compadecer com a da circumstancia de que se

trata.

A este resp~ito eu tenho obrigação de me expli

car muito positivamente á Camal:a, para que bem

me comprehenda. a primeira sessao da actual

Legislatma, por uma occasião s{melhante á esta,
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quero dizer de e discutir a l'espo ta á falia do

Throno, euce eu que a di solução da Oamara,

occorrida em Março de 1842, não estava na

razão de ser considerada um acto do Poder

Moderador, porquanto a attribuição que tem o

Poder Moderador é de elissolver a Oamal'a dos

Deputados nos casos em qne o exigir a salva

ção do E tado, e o Decreto dessa c1issolução

nem usava de a palavras que, me será per

mittido e1izer, são sacramentaes, nem existia

Oamara pro'a ser dissolvida nos termos da Lei

Fundamental.

De nenhuma maneIra contestei nem darià lu

gar n. contestar um Decreto de c1issolução no

ca o da Lei Fnndamental do 1rnperio, Reforça

va esta minha opinião l' correndo á exposição

de motivo levada ao Throno para que elia ti

ve se lugro', porqnanto nessa exposição toma

va-se por flUldamento defeitos ela eleiçoes, o

quaes 'sendo da attribuição da ptopria Oamara

averiguar, lia os não tenha reconhecido e da

do por improced ntes quando verificou os po

deres de aeu membros. Ora, dizendo eu assim,

e não pod~ndo dizer de outro modo, porque de

outro modo não era licito dizer, sou coherente
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quando declaro que de maneiJ:a alguma se p6de

sujeitar á analyse, nem nos motivo, nem no

acto, nem na circumstancia a amni tia concedi

da em caso lU'gente, que aconselha a humani

dade e o bem dQ Estado,

Uma s6 razão creio fará com que os honra

do membros concordem comigo na intelligen

cia que tenho manifestado. O Poder Moderador

está acima de todos os Pode:res, o Poder Mo
derador é a chave de todos os poderes politi

cos; o Poder Modei'ador é quem mantem o equi

librio necessario para a existencia delles. Ora,

como pois um acto do Poder Moderador, de

sua consciencia, de seu coração que se não p6

de crêr senão a bem do Estado, que não se

julga pelo que aconteceu hontem nem pelo

que ha hoje; mas em razão de e tado e conse

quencias qne nao ,cabe e nem é licito a ninguem

calcular, como um acto eximiQ do supremo

Poder da Naçao poderia ficar sujeito ao juizo

de um dos individuos de uma fraccão de es,

outros poderes, ou ainda mesmo a propria frac-

o ção em sua incerta maioria? Poderiamos n6s

de "llIDa maneira judiciosa dizer :-nãp é urg'en

te, (J bem da humanidade, o bem do ~ tado
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não pedia ?-De maneira nenhuma. A Gamara

não se deve occupar disto, porque consequen

cia más poder-se-hião dar de uma discussão si

melhante, mas consequencias boas nenhumas.

Em verdade se :algum mal se p6de dar da

amnistia em suas consequencias, este mal não

poderia scr suscitado senão pelos receios, que

ao Brasil incutiria appeliando para a Divina

Providencia, como a illustre Commissão propõe,

dizendo :-na terra não ha soccorro, nossas es

peranças estã,o frustradas, appeliemos para Deos.

-Não se vê que nisto, além de se dar absur

do, e, para bem dizer, uma blasphemia, em rela

ção "do que omos para com· o Poder Modera

dor, dá~se mesmo uma inteira descortezia? Como

é qne n6s polidamente significamos a algnem

que não approvamos um passo, que tenha dado

e de que nos faz immediatamente· sabedores?

V6s que o fizestes é porque entendestes qu~ era
bom, louvo a vossà intep.ção, Deos permitta que

seja coroada como desejais. Eis a maneira de

commummente exprimirmos o nosso descontenta

mento para com alguem que nos participa, que

nos diz, que nos affi.rma, que nos declara, que

nos manifesta uma acção que fez, e acha ser
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boa. Ora, será da intençao da Camara manifes

tar ao Throno uma reprovação a respeito de

um acto, que nós devemos considerar como um

acto' da Divindade, pois que assim e considera

o exercicio da clemencia elo Poder Moderador?

Por consequencia não póde estar este topico na

intençõe~ da Camara. Um homado membro que

no faliou muito theocraticamente, concluindo

por impug'nar a amnistia e seus saudaveis be

neficios, tronxe-nos aqui alguns textos, creio que

da Biblia Sagrada (ou do Velho e Novo Testa

mento). Acho que o homado membro devia

vêr que em recorrer a uma parte tão indubl

tavel da nossa crença, devia receiar da sua pes

soal posição, porque assim Deos no-lo tem en

sinado. O primeiro dos D;laior~s crimes que foi

perpetrado sobre a terra foi o fl'lüricidio. O fra

tricida, descuberto o seu crime, a.ind'a que não

fosse condemnado á morte, dizia que qualquer

que o encontras e o mataria. )Ia:s, dice Deos,

ninguem te matará, e aquelle que te matar será

sete v~zes punido, e logo pôz-.lhe um signal para

que ningnem o matasse.

Isto prova que nas questões de irmãos a ir

mãos, e ele parentes a,. parentes, elles não podem
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ser digno Juize (apoiaclos). A Providencia

previo que e sa- que toes affectavão ~anto o

interesse incuviduaes e turbarião de tal manei

ra o entendimento dos que se julgassem offen

didos, que achou'insufficiente para contê-lo, e

reprimi-los nos seus impetos de pessoal desag

gravo, o comminar-lhes uma pena sete vezes

maior do que a do delinquente, distinguindo-o

além cus o com um signal, que o fizesse indubi

tavelmente conhecer para não haver desculpa.

Outro facto acharia o hom'ado membro nas

pergunta ~ itas a Deo::; por Abrahão, quando

elIe comminava destruir duas cidades abomina

veis. Di e Abrahão a Deos: se houver cincoen

ta justos, fareis realizar a destruição das cida

des? Dice Deo : nao, e d'ahi continuou até o

mmlero ele dez justos. Bastaria que houvessem

dez justos para que a. cidades não fossem in

cendiada.. Ora, perguntarei eu, em Mina' e S.

Paulo nao haveria, não digo gerahnente .em toda

a população delias, ma nos co mpromettido

dez justos? Certamente haveria, e tanto seria

ba tante para que o nos o Deos suspende se o

extermínio, .que nossos irmãos vingativos que_

rião que se exercitasse sobre aquellas dua pro-
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vincias, que não erao rocur as em abominação

alguma, ou offensa directamente contra elie per

petrada, antes ostentavao o maior zelo pela cau

sa 'publica, Outro facto, que mostra qu,~ os

executores excédem, até contravêm ás intenções

daquelies de qllem se inculcão zelosos servido

res? é a morte de .Absalão. Querendo levar o

excesso de vingança para satisfação de eu pro

prio resentimento, as tropas até matárão o

proprio filho de David contra a recommenda

ção,' que lhés havia elle feito de que o nao ma

tassem. .Ao depois ainda vim'ao perguntar ao

rei se elie se resentia da morte de seu filho, e

se queria esquecer aquelles que tinh;'o expo to

a vida pela salvação do'seu Estado,

Parece que os que inlpugnão a amnistia quê

rem dizer ao Throno :-Pois vós com essa am

nistia quereis mostrar-vos interessado pelos l:ebel

des, em vez de os sacrificar á nossas vinganças,

a nós .que tomamos as arma por vós? Passarei

agora a mostrar que esta amnistia, é a mais per

feita, e que deve produzir as melhores conseq'ue'n

cias possiveis, realizado o fundamento expresso

na. falia do ,Throno de que fôra concedida para

mais firmar a paz naquellas duas provincias.



- W7-

Senhores, houve na realidade uma rebellião,

a de 1817 em Pernambuco. D. João VI, este

grande e sabio l'ei, nos principios de Fevereiro

de 1818, prevaleceu-se immediatàmente clãS fes

tas de ua coroação para amni tiar. Então ex

probrou '0 Monarcha a sells' subditos, a quem fa

zia e te beneficio de alta clemencia, o grande e

mm que attentatorio crime, que acabavão de

perpetrar contra a existencia da :M:onarchia Por

tugueza? ~ão: ante dice que o veneno trazi

do de outro paizes tinha-se inoculado nos cora··

çõe de alguns de seu subdito, o quaes aliá

acabavao de dar-lhe as maiores provas de fide

lidade applaudindo em geral sua acclamação.

franqueando por isso o gozo de se beneficio de

sua alta clemencia, em u ar de expressõe si

melhantes; mas possuido do mesmo e pirito de

beneficencia e alta politica, foi o Decreto de Mar

~o de 1825, que livrou o Pernambucanos e outro

Bra ileiros do Norte da mór parte das conse

quencias dos movimentos politico de 1824.

Ent;retanto ~lli tambem hom e formalmente

uma rebellião, porque se queria segJ,'egar da

união do Imperio muitas provincias, desconhe

cendo o Thl'ono Co~stitucioTIal, que se havia de-



- !os-

finitivamente constittúdo para felicidade do Bra

sil inteiro. Aceita e jmada a Constituição, que

temo pela maioria dos Brasileiros, occnpar-me

hei agora de mostrar que,. pela razão de n'uma

e ll'outra epocb.a não serem aquellas amnistias

eónferidas sem limitação alguma, graves males

l'esultárão á causa do Brasil. Se a amnistia con

cedida em 1818, fosse sem limites, não se daria

azo á corrnpção e outras prevarica.ções perpe

trada em detrimento da humanidade e e can

dalo da moral; não haveria immensos presos,

illustres, de Pernambuco, Pal'ahyba, Ceal'á, Ala

gôas, e de outras províncias, quasi desespera

dos de sua liberdade, a pirando a quaesquer

meios de a conseguir. Succedeu acclamar-se a

Constituição em Portugal, tomando-se por prin

cipal razao de simelhante passo o estado' de

gradante, em que se achava a antiga metro

pole portugueza comparativamente á do novo

mundo. Se porventura não existissem aquelles

illustre presos pal'a favonear uma revolução,

fascinados do interesse de sua propria liberdade,

seria na Bahia liLcclamada, como foi, a Con 'ti

húçào de Portugal em Fevereiro ele 1821? ..

Se esses Brasileiros illustres não a secundassem
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paTa romper a suas proprias cadeias, o paiz se

esmeraria pela realisação de sua propria causa;

então nem haveria occa iao de correr o sangue

brasileiro como correu em 1821 e 1822, nem se

teria de su tentar uma g'uerra que continuou.até

além do meado do anuo de 1823, nem os estra

gos dessa guerra continuarião em seus efl'eito ,

dos quaes airida alguns re tào.

Foi pois, por não ser completa a amnistia de

1818, que se dérao o escandalos menciona

dos, sem exceptuar o de tomarem parte na

revoluçao algun dos proprio juizes da .alça

da, que e occupavao de proces ar e julgar o

referido Brasileiros; nem estes mesmos, em

damno dos verdadeil'o futuros intere ses de

sua propria patria, se fascinaI-ião adoptando

precipitadamente a e:ausa da Constituição Por

tugueza, que expressamente não era nem po
deria ser a sua.

Simelhantemente, se a amnistia concedida em

Março de 1825, a resp~ito do acontecimento

de 1824, fosse completa, não virião algun'

presos do Norte pr?vocar sympathias na côrte

do Imperio. Se a amnistia fosse completa não

serião trazidos tantos Brasileiros distinctos pe-
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rante os tribunae, dando expansão ás suas

doub:inas, excitando muitas sympathias ; nem

elles e os foragidos, e perando o termo de suas

desgraças em consequencia de qualquer mu

dança na ordem das cousas politicas, concor

rerião afincadamente para a sua realização,

contando com a rehabilitarem-se no que havião

ganho chu'ante a luta da independência do Im
perio, e mesmo tinhão chegado a. adquirir me

diante 'aquella luta, e tudo conspirou para as

desordens de 1831. Ainda avanço mais; se a

amnistia, que se ..eguio ao magnanimo feito da

maioridade não tivesse as condições, que pre

screveu, nem certos procedimentos accintosos

se dal'ião da parte do Governo, que succedeu

áquelle que fôra o orgão da clemencia im

perial, nem nos amnistiados, e todavia sujeitos

ás vistas ela policia, tel'ião os novos m.injste

ríaes de fazer proselytos, restituindo-o por

favor ás suas antigas moradas, como outros

tantos apostolos da propaganda de suas In

teresseiras doutrinas de exclusivismo anti-so-,
cial. Ora, pois, se todas as amnistias forão sa-

lutares emquanto recahirão sobre rebeldes pro

priamente ditos, como não será e:fficaz á paz
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e á ordem publica esta, que recahio sobre CI

dadãos pela maior parte sempre devotados á

causa publica, servidores clistinctos do paiz, que,

appondo-se por muito pouco tempo ao predo~

lÚO ruíno o de e espirito de partido que o se

nhor s querem que seja uma necessidade politica

de no sa exi tencia, immediatamente que virão

que, combatendo á seus adver arios, combatião

aoBrasil, abandonárao a armas e se sujeitárão

á condiçao de vencidos? Nem desde que o Bra

sil existe, houve jámais um movimento poli

tico ~o cligno de indulgencia!

Senhores, a resistencia armada nao deve ab

'olutamente ser execrada; a resi tencia arma

da é simelhante á esses remedios heroicos, que

rarissimas vezes podem ter applicação profi

cua, poi que ql1asi. sempr€f complicão, e mui

tas vezes matão. Por conseguinte, o que cumpre

é evitar toda a occasiao, em que se possa de

sejar ou dar o menor pretexto de a pôr em

pratica.

~Ias supponliamos que fosse verdadeira a

hypothese, que se tomára por fundamento dos

n;l.OVimentos de S. Paulo e Minas, não seria

do dever, não só dos compromettidos, como
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de todos os Brasileiros) tratarem de salvar o

Bra il,' de salvar o throno? Em verdade nao

é muito frequénte na historia dos póvos que

os mai's validos e immediatos fiadores da exis

tencia da corôa a tenhão atraiçoado usurpando

o poder não só de facto como de direito. Mas,

porque é r~ro, deixa de ser po sivel e me mo

provavel? Sim, que dado e se caso, para aquel

les que nisso fazem consistir, em verdade, todo

o interesse de sua existencia civil e politica,

sob pena de ficarem embrutecidos e barbari

sado , de necessidade se dev-erião expôl: gene

rosos e extrenuos a todo o perigo para se lhes

fazer e:ffectiva a Oonstittúçao do Im'perio, sal

vando o throno da qbses ão ignominiosa em

que existisse? Por consequencia dizer que a

resistencia armada é absolutamente inadmissi,

\'el, é, moralmente faliando, considerar que o

Ente Supremo nos abandonou neste mundo ao

acaso, prêa de hardidos Encelados; em segundo

lugar, favonear o poder que possa adqlúrir

qualquer facção, a titulo de partido politico,

e dar-lhe uma certa immunidade ás cégas, é

que em verdade não se póde dar a nillguem.

Portanto o que nós devemos fazer com todo
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empenho, que no cumpre, é evitar que nunca,

nem se quer a pretexto qualquer que elle

eja, xi tao ou se supponha existir o contra

rio de uma cau a tã.o permanente e capaz de

levar a um extremo tão extraordinario. O que

ienho dito se conforma a um aparte que d'aqui

proferira n uma das se sõe passada, isto é,

que nunca tem lugar revoluções dos p6vos quan

do ão bon o g'oyerno, ou que a revoll1çõé

do povos tem sempre por cau a os máo go

i erno . entendendo que os bons governos nao

con1'li tem s6mente na boas intenções dos que

o xer em senào na vigilancia e força, na pre

videncia e jl1 tiça. em sempre attribuo o rom

pimento desses males, o ataque dessas molestia

agudas, de que po ão ser pacientes os p6vo ,

aos que na occasião se· achem ao timão do

Estado; porquanto, alguma vezes exi te um

governo bom, que carrega com a consequen

cias dos máos governos, que o hão precedido ?

Nem por mim mesmo o dig'o que os governos

máos são a causa da revoluções dos p6vo nem

por mim mesmo o digo, senao referindo-me á

historia antiga e moderna, e em geral ao e

criptore' politicos de boa fé, coacervando os..
R. II S
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factos. Governo já o clice, nã.o o comprehendo>

senão por previdencia, sabedoria, vigilancia,

justiça e força. Dando-se isto, os póvos são

felizes, e não póde haver revoluções. Seria a

desejar que os que são encarregados do go··
vemo do nosso paiz adoptassem quanto é com

pativel 'lom as nossas instittúções, o bem sa

bido costume dos governadorés. das provincia

d", imperio da Ohina. Ahi os mandarins sãÜ'

obrigados a doutrinal' mensalmente ós póvo~

~m seus direitos e deveres para que vivão fe

lizes na sociedade, fazendo-se os mesmos go

vernadores responsaveis dos factos criminosos,

que os seus governados commettem, se os não

reprimem logo, sendo imputaveis da repe.tição

frequente de delictos são demittidos pelo Go

verno supremo, dada. a regra de que, sendo·

bom o governo .provincial dos mandarins, não·

póde deixar de haver int8resse pela ordem e

submissão ás leis, paz geral e felicidade do.s

póvos. Mas entre nós vemos galardoados aguel-·

les que, estando encarregados do governo dos

povos, tem por sua incapacidade occasionado

movimentos politicos nas provincias de sua ad

.ministração, que chegão a necessitar todo ()
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SOCCOITO das forças geraes do imperio, como

se taes calamidades lhe déssem direitos a se

locupletail:em das honras do Estado, que aliás'

devião ser o premio dos que promovem a feli

cidade dos p6vos, fazendo eifectivas as garan

tias e beneficios, que a Oonstituição do Irn.:
perio nos outorga. Ora, se o governo actual

nos promette, e creio que não está longe de

realizar, que o Brasil será do Brasil, que o

direito aos empregos nao será a geito das aifei

ções e interesses facciosos mas na razão do

merito e da capacidade reconhecida, e esta ca

pacidade em razão do beneficio da sociedade

civil e politica, como não havemos de coad

juvar essa administração? D'aqui deduzo eu

luna outra razão c1i:fferente da que provavel

mente teve em vista a illustre Commíssão quando

digo com ella que as facções se convenção da

inteira reprovaçao de seus crimes e impotencia

de seus esforços? E o que esperarião mais as

facções por eft'eito das desgTaças de S. Paulo

e Minas? Tirar talvez pretexto para se locu

pletarem de toda a 'substancia do estado até

a medula de seus ossos; o que. frustra a am

nistia, chamando todos os Brasileiros ao centro
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commum de uma s6 f~m.ilia, a gozarem da be

nefica irrfluencia do poder do Estado!

Tome pois para si deste t~pico la Commi 

são quem o queira o quinhão, que lhe aprou

vér. As amnistias, fl'ucto da tolerancia, tem

sido geralmente beneficas, ainda quando e

nao dirigem áquelles que tem razao para se

aproveitarem de seus efi'eitos salutares. Senho

res, mesmo sem prescindir da inviolabilidade

pelas opiniões proferidas nesta casa, de pala

vras e por escripto monumentos de horror de

novo publicàdos para lição dos incautos, que

eu os tenho presentes ne tas gazetas ha poueo

vindas de minha terra, que eu eonferi, lendo

as aetas das se sões de 1832 a 1833, porém

apreciando mesmo tão s6mente o que foi feito

f6ra dessa inviolabilidade.... Se se puni sem com

o rigor, intolerancia e inflexibilidade com que al

gtms de entre nós quérem que se punão meno

graves delictos, quanta gente não estaria inhabili

tada ha muito tempo, e deixaria mesmo de ter o

injusto designio de tomar a vanguarda e olhar

para trás e para os la~os, u ando de impro

perios, até mesmo eontra alguns dos que ob 

tárão-lhes os ruinosos efi'eitos não s6 de opiniões
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infernaes e desregradas, e mesmo de imputa

ções embebidas no fél da calumnia? Certo é

que no COl'l'er dos tempos tem havido sua

transformações; os que erão liberaes e liberae

republicano ficárão monarchistas exclusivos; o

que erão chimangos passáI.'ão a ca1'am1,L1'ÚS; ~e

maneira que eu carammlÍ. de 1832 e 1833

fiquei aqui ab orto quando, fa11ando- e em outra

e sao em caramul'll, e tratando eu de ex

tremar o caramuTú do l'estalU'ador, apparecê

rao-me uns p ucos d filho politicos da pro

vincia de 1:ina que eu desconhecia dizendo:

-Caramul'll tambem omos nós; o partido

que guerreamo é o dos chimango .-Pois o

chimango que absorvêrao todo o poder do E 

tado de 1831 e 1833 são hoje os homens' da

desordens de Minas, no entanto os caramunls por

sua vez sfi.o os seu juizes, .0 mantenedores

ela ordem por xclusao na provincia de Mina !

De maneira que se em uma refrega, qualquer

que 11a seja, fór' estragada a bandeira da

ordem com que alguns facc iosos inculcão com

bater na fileiTa .da conservaçao do Imperio,

e fór róta, não sei a que recol'l'eráõ. Com razão

poi, devemos fazer votos para que, em de-



- 1-18-

trimento do paiz, essa falsa bandeira se rompa,

e do pensamento dos Brasileiros inteiramente

se dis ipe a idéia, que aqui se sustenta, de que

é uma chiméra o querer dar a existencia de

um governo .representativo em seu estado nor

mal· sem a co-existencia dos partidos.

Senhores, a Constituição os reconhece, o

Brasil é a associação de todos os Brasileu:os,

todos são obrigados e são aptos a tudo, segtmdo

os seus haveres e suas capacidades; e se as

outras nações tem partidos, ellas os tem de neces

sidade: partidos houve desde mui l'emota anti

guidade. Mas em que consistiào? Os seus chefes

rivalisavão com os contrarias em bem servil.' á

-patria: assim é que erão os partidarios de "rhe

mistocles e Aristides, de Demosthenes e Pho

cion, etc. Assim são os partidos na Inglaterra e

na França. Cada um partido tem uma idéa do

minante, quer whigs, quer torys, quer radicaes;

e esses partidos extremarão-se por principios de

.conquista.s, e de religião, pela separação natural

das classes nobres ou patricias para com as

classes médias dos cidadãos; mas entre nós não

ha nada disto.

Vemos entre nós os phenomenos, cousequen-
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tClaS dos partidos i sem este caracter, verdadei

l'amente facções, um arremedo das que se virão

em Roma desde o começo de sua decadencia.

Como alli se via dmante a tyrannia do chefe

da facção, Scy11a, soldados seus elevados a Se

nadores, e tão cheios de riquezas, que as osten

tavão com luxo de reis; assim vemos em nosso

paiz pe soas, que estavão muito longe de chegar

tão alto, possuidas das honras, das riquezas, que

s6mente poderião caber em um estado de des

ordem e de conflagração da pau'ia. Ha muita

d:ifferença nisto, que alli o chefe da facção tudo

attl'ibuia á necessidade da republica, servindo-a

da maneira por que a tinha invertido i aqui pelo

contrario, dá-se o insolito, inconcebível facto

de os taes muito amigos da ordem, os monar

chistas exclusivos, quando chamados pelo Mo
narcha para serem agentes da sua administração,

escusarem-se por mais que cubertos de tantas

honras e considerações, que lhes deverião impôr

, mais outL'os tantos deveres de se submetterem

aos maiores encargos do Estado. D'onde pro

cederá isto?

A.credita-se que de medo ou receiando que

um outro chefe inexoravel, com sua milicia posta.

--
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por toda a parte haja de lhes intimar, ou de que

muitos já se dão por convencidos-ninguem

governará. senão ou nó ,ou os que nós quizérmo \

c emquanto quizérmos - .

E quereráõ os Brasileiros que as saliencias

de um partido, antes facção, prepondérem sempre

exclusivas possessoras do Estado, na parte mais

proeminente delle? Que de facto essa facção

denominada - partido - continue em sua ty

rannica prepotencia escravi a,ndo o paiz? Não

intentava ella de facto coercm' o Monarcha ?

Sim; o pensamento predominante des e par

tido, desde os seus primeiros paes politicos,

sempre foi tomar o· exclusivo do Governo do

Estado, e unicamente para si não lhe bastando

leis nem recurso algum para farta-lo, ós o ob

servamos desde 1831, em que se começárão

a desenvolver, O 1Ionarcha, inteirament li

beral, para não expôr os Brasileiros á uma con

flagração, abdicou a corôa. Havia-se simulado

uma questão de nomear ou nao nomear Mi

nistros, que não. fossem daquelles, que se dizião

infensos ao bem - estar do Brasil; e isso pareceria

que com a abdicaçao fosse l'emecliado. Ma a

facção, que se tinha pl'omettido a partilha elos
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emprego' meuore e mais lucrativos da naçào

para quem na marcha orclinaria das cousa nã.o

o poderia obter, o que fez? Immediatamente

quiz destituir e deportar os actuaes empregado

para praticar a promettida distribui ção dos em

pregos. Achou, -porém, a necessaria re i tencia

nesta casa. E para o que appelIou? Para a l-e
volta de 14 de Julho.

Esta revolta exigia as deportaçoes, que e nào

eonseg'uira autorisar por acto legislativo, e pas-

ando além de seu primeiro intlúto, qlúz até

me mo que fossem deportados tambem alguns

do eus excitadores latentes. Então estreme

eêrao vendo- e as soeiar á sorte do que por elle

já e tavão execrado. Combateu-se e foi desfeita

a revolta; e ei-Ios de processos contra a victi

ma de seus proprios conselho. e perseguições

ele todo o lote. Os constitucionaes, verdadeiro

amigos da ordem, entretanto erão vistos moderan

do a iras e agorentando os perseguidores na sa

nha das perseglúçoes. D'e te estado de intoleran

eia resultou reforçar-se o verdadeiro partido da

ordem. A facçao sentio que não podia ter mais

força para persistir; o que fez? Como não podia

seduzir os constitucionaes houve de lançar mão
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daquellas mesmas suas victimas e transig'io com

ellas; e então teve de apparecer o 30 de

Julho! Appareceu, sim, o 30 de Julho. E' o que

foi que se pretextou? Faltas de fÇ>rças no Go

verno, necessidade de abolir Senado a titulo

derestamador, e de o abolir peremptoriamente,

surgindo uma convenção nacional!... O Go

verno não tinha forças, os cidadãos Ministros

pedião suas demissões, e os que erão 'chamados

para os succeder não querião servir com as leis

que havia, provavelmente porqne não lhes as

.sistia outro meio de governar, senão - extincção,

deportação, convenção nacional!!! Os verda

deiros patriotas, conscios de seus deveres, fieis á

sua consciencia, ainda resistirão a tudo. Um

grande cOl'ipheo da ordem, e agora perseguidor

mi oso (te todos os Brasileiros, que se não lhe

submettem, associando-se á sua facção, transi

gindo, se tinha conservado silencioso.

De maneira que seria decretada a ruina do

Brasil no parecer ad 7wc, se não houvesse quem

abertamente se lhe oppo2lesse a todo o risco,

pois que nas galerias e corredores desta casa

aguardavão já o c0nvite os conjlu'os pelo resul

tado da conspiração. Vendo profligada a llllata-
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dora idéa da convenção nacional, o coripheo da

ordem de hoje rompeu o convencionado silencio,

propondo converter a Commissão ad 7wc em

Commissão de salvação publica e segurança geral

por uns 4 artigos elos quaes o primeiJ:o) que

combinava com a ~menda oifereeida pOI' parte

dos verdadeiros pa.triotas, dizia que á Camara.não

competia o poder de aceitar a apre entada de

missão da Regencia. Combatidos o 2° 3° e 4°

artigos, que tinhão por fim converter a Com

missao ad hoc em Commissão de salvação pu

blica, forao retirados por eu condigno autor.

lliudida a credulidade de alguns patriotas,

accedeu um incompleto ministerio de tran ição,

que franqueou máo grado succeeler-Ihe o do

que fez parte o corip1eo, de que tenho faliado,

em que se a ignalou, apose~ltando des mbar

gaelores e fazendo mudanças em todo o Imperio

obre a magistratlU'a por occa ião de se pôr em

execução o Codigo elo Proce so Criminal. Reforça

da a idéa de uma reforma, por meio da qual se con

quista se as vontade na distribuição dos maiore

até os ultimos individuos da sociedade, não po

deria o Codigo do Processo bastar para tanto.

Impendiao a anti-vitaliciedade do· Senado e o
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ali man da restauração. Notas vinda dos paize

estrangeiro , parecere com emendas atrozmente

propostas pelo referido. coripheo' projectos ini

quos, immoraes e sangu.inarios, tudo para per

petuar a facção no poder.

De ordinario quand.o OE: individuo e com

pl'omettem tanto e compromettem os outros, é

no intuito de afastar toda a possibili~ade de

conciliação com o ofl'endido extremando absolu

tamente pela npce, sidade da propria conserva

ção? E não seria esse senti?1ento do fundo ele

suas consciencias ? Não 'eria es a uma das razões. .
primeiras por que propugnão conservar-se o mo

nopolio elo poder? Darifio todos d~masiac1a im

portancia a essa razão aCClllselhada e seguida a

respeito de Fouchet de ante e outros regi

cic1a ? .. Deos, Jos o Senhor, tirou o pretexto da

rest.amaçao. Eleiçoe , refOl'IDaS da Constit~úção,

a Camara dos Deputados erecta em, Convenção

... acional acl hOG, fez-se a reforma, não não no

priri.cipios da conveniencia á felicidade do Brasil ;

mas para distribuir poderes, e interessar indivi

duos. Ainda não passou isto, porque não rendeu

tanta milicia quanto se queria. P6de ser que os

nossos contrarias venção nas eleições, que o
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chefe electivo não no :leja favoravel; tuna COITl

moção no Rio Grande do Sul. E sendo o re

sultado eleitoral a eu favor nao podérão fazê-la

retrogradar. Quanto a historia, não terá de re

..elar sobre os variados motivo da duração de 'sa

guerra! !...

Sabemo que quando o velho Catão dizia fin

dando cada um de seu iliscm o ,que e de 

truis e Oarthago, pelo contrario Scipião Nasica

pensava que era bom con ervar aquella guerra

para ir limpando a Republica Romana da gente,

que incommodava ao s "4- partido, o da nobreza
\

patricia. Nao acabou a guerra, o Governo não

presta, etc. Por outro lado aquillo é uma mina

para, enriquecer a m~lÍta gente, de f6rma que

bem se lhe podem applicar o verso da Phar-

alia que noutra occa ião aqui pronunciei - é

uma praça em que se consome o angue e o

dinheiro nacional, engordando algun' na de 

g'l'aça geral da patria. Em verdade as facçãe ~

depois do successos se tem fraccionado, brigão

os incüviduo entre si, a base e lhes estreita;

já não é tão grande. Não bastando a guerra

do Sul, recorre-se á novas leis policiaes e j:udi

ciaria ; e então, apezar de que a Providencia

--~~~~---
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Diyina parecesse isso frustrar, frustrando a de

claração acinte da não desejada maioridade, não

se cessava de repetiJ:' - nós necessitavamos

de mais telIlPo para arranjal' mais algumas

leis, etc.!

Senhores, e quaes erão essas leis que se queria

sem que de facto cooperassem ou concorressem

na feitura dellas todos os poderes politicos con

forme a Constituição determina no seu estado

nonnal! Porque se queria fazer antes da impe

l'Íal maioridade? Sempre algumas dellas de po

tencia se fizerão. Pouco tempo era decorrido e

já não bástão !

Em verdade, sendo e11as feitas ÍJ:nmÍnente

mente pal'a conter desord s e revoltas (como se

o Brasil fôsse um paiz. conq1.ústado, onde se

não devesse tratar de outra cousa senão de pren

der e condemnar), os interessados nellas poem

todo o seu empenho em as· fazer eífectivas sobre

JS seus contrarios vencidos. E comtudo, dizem

algLms Srs. Deputados, que os proprios réos

defendendo-se ante essas justiças, filhas da sua

peculial' reforma, ostentárão o seu delicto como

uma viJ:'tude politica e obtiverão a absolvição.

Ora, o/que prova isto? É que as reformas não
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estão de maneira alguma nem conforme o JUlZO

do entendedores, não tendo as condições que

devem ter as leis de conformidade com a Consti

tuição do Estado e capazes de promover a feli

cidade publica, nem geralmente sao aceitas aos

cidadão brasileiros. Portanto, o que ainda

exigis, o que mais querei ? Quereis mais divi

sões ele terras, quereis mais algumas leis de

potencia, novas lei de repre~são que man

têm a liberdade da impren a! O que quereis

m~is, enhores?

Tem-se dito aqui que não convinh examI

nar e apreciar as causas por que o finisterio, a

que o actual succedeu, deixára d e empunhar o

timão do Estado. Em minha opinião entend-o

que, pelo contrario, cumpre manifesta-las para

que os Bra ileiros conheção o perigo, em que se

achavão: e reconheção que esses individuos, que

então e tavão ao timão do E tado, cahirão por

exces o de força.

Achavão-se tão gordos de poder, I que nem

quizerão esperar pelos mezes de Setembro e de

Outubro deste anno, pa sados os quaes então o

Brasil não teria a escolher senao ou escravidão

e ignominia, ou entregar-se a todos os horrores
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da anarchia, e esperar que a mão da Providen

cia fizesse parar a crise, pondo termo ás sua

de graças, Mas não: quiz o partido (salvo o me

recimento individual de muitos de seu mem

bro), quiz esse partido, que eu propriamente

chamarei facção, assignalar ,e ostentar no Brasil

por um facto a infallibilidade de ua omnipoten

cia: tanto mais injusto e absLU'do quanto mai

capaz de mar3.vilhar.

O sujeito é um empregado muito notavel pela

sua situação e por alguns precedentes; elle pre

tendeu ser eleito para Senador do Imperio con

correndo com o Ministros de Estado, fez um

folheto refutando idéas financeiTas des es Mi-
I

lústro . Portanto o facto de o destituir por es-

as causas era o mais absoluto e despotico I o 

sivel, mas o mais idoneo para e Qstentar ma

ravilhoso! Se pai o Monarcha accedesse a isso,

quem no Brasil nao creria que a mmoridade do

Imperador se perpetuava? Quem contestaria o

poder absoluto da facção?

Mas emfim frustrou-se e frustrando-se manifes

tou-se em sua traição e usm'pação. ·Ainda dado

este acciclente, os sacerdotes da sua crença não

os quizcrão abandonar. Ohamão-se outros aQ ti-
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mao do Estado, éscusão- e, não querem, nUl

guem quer. De modo que, a se não dar nos ci

dadão ,actuae agentes do Governo Supremo do

Estado, e te testemlmho de patriotismo e lealda

de, aceitando o encargo de Ministros que lhes

confiou o Monarcha, o que seria do Brasil? To-

aria o llionarcha a uma das mais calamitosas

e2.tremidades, que Deos aparte de nó , e logo a

facç,ao poria em movimento as guarnições com

que ha preoccupado todo os pontos do Brasil,

jogando uas machinas infernaes, ou, no caso

contrario, sem emprego de esforço alg'ulll tor

naria todo o poder ás mãos, que delle sempr~

abusámo em damno elo Ionarcha e da patria.

Senhores, e de alguma maneira não fosse

de botar e te grande acto de salvação publica

comparando-o a outros que tem sido objecto de

cmboras levados ao Throno por deputações 01'

dinaria , diria que por nenhum motivo deveria o

Oorpo Legislativo apres::;ar-se em agradecer ao

nIonarcha que pode. se er ele maior vaJor e con-

cquencia elo que esse acontecimento, pela cir

cumstancia expostas, ,erdadeiramente nacional

e real; senão porque, dizendo o Governo que

cus fins são congregar todos os Brasileiros para \
II. Ir 9



- 130 -

realizar todo o preceitos e corolarios da Cons

tituiçao do Imperio, nao concorc1ariamo nós em

testemunhar-lhe nos a appro\açao logo que nes

t~ casa reunidos, des velando-nos todos em pres

tar o tributo devido ao mereciménto? O facto

diz o contrario. Uma vez que se apresentá.rào

os Srs. Deputado::., cerrámo mais e mais as sua

columnas e assentárão dar um combate ao Go

verno, embora combatido fo e o paiz; e con

tinuando a simular suas opiniãe politic~ dí
zenclo-as nao offensivas dos interesse da pa

tria, contra a evidencia, dizem-no aqui :-n6s

queriamos a amnistia, impugnando-a; mas a

amnistia nao era para já-; e logo preY~nindo

se:da para depois das eleições?- ào. Seria para

antes das cleiçoes. A amni. tia foi concedida em

l\Ia,l'ÇO ; em Junho tem de ser a convoc::tção para

a nova Camara.-Quando teria lugar a amnis

tia? (Apoiados.) E tão longe estavão os oligar

chas de querer que a eleiçao fosse line nas dua

províncias conquistada, quanto mesmo minha

provincia, até agora independente, estava, con

c1emnada a ser um novo féudo dos oligarchas.

De uma di cussa,o do Senado vi i to. Affirmou

se que uma remoçao de J niz Muni.cipnl tiveri\l
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lugar de um municipio ela provincia do Rio 1e

Janen:o, porque elava-. e o concunhaclio entre

dous magistl:ados o Juiz de DiJ:eito e o Juiz Mu

nicipal. Por ahi. e diz que isso foi por causas

particulare muito imperiosas. AdmittiTei, porém,

o facto elo moelo o mai simple e innocente que

ser possa. Oomo se dava o concunhaclio entre os

dou J lrizes, Municipal e de Direito, para se re

mover um elelle , reconheceu- e o impedimento,

e torceu- e a Lei; imulanelo-. 'e o poder de re

mover, foi necessario fing.iJ: a necessida le deJun

dil· dous cli trictos em um para praticar a l' 

moção.. Seria empre e e o procedimento do ex.

Uini tro da Justiça? Logo o veremo . Entre

tanto clll:ei á Oamara que ui so se dá uma u/?ur

paçao ele poder. O Governo elo Imperio não ti

nha a faculdade de crear nem de supprimiT tae

empregop senão emquanto immec1iatam nte exe

cutor das reformas..Dadas as instruccões ela

localidades e nomeaelos os respectivo emprega

dos, vindo a execução dos regulamentos e a

nomeações ao conhecimento do Oorpo Legis

lativo, reconhecendo-a elle pela consignação da

competente de peza, já não é licito de maneira

alguma ao Governo entrar mais nisso sem nova



- 132 -

e positiva autorisação i porquanto aliás seria exer

cer o Governo como tem abusivamente exercido,

a attribuiçao de crear e de uppl'imir emprego ,

o que s6 compete ao Poder Legislativo' e outra

cousa não é reÍLmdir ?u dividir lugares de Juiz

Municipal e de Orphãos senão supprimil' ou Cl'ear

Juiz 1unieipal e de Orphãos. O que venho de

ponderar é tanto mais procedente quanto tão

longe e suspeito o Governo se achava de ser em

boa fé autorisado para tanto quanto, para re

formar ...,guns artigos de .regulamentos seus e

meramente administrativos, pedíra po itiva pro

rogação da facL!ldade de o cumprir. E quanto

não estão lo nge de valer regulamentos fiscaes,

tanto como empregos de judicatura, e que fazem

parte de um poder politico, qual o judiciario!

Mas cheguemos ao caso. O Ministro c1ice na·

quella occasiao que havia o inconveniente do

concunhac1io, e elle li ál'a de um circuito para

evitar este impedimento.

Entretanto, .senhores, porque faria o mesmo

ex-Ministro da Justiça inteiramemente o contra

rio, e mais que muito o contrario, na comarca

de Santo Amaro ela provincia ela Bahia? Exis

tia alli um Juiz Municipal, primo de um Juiz de
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Direito, que servia n)uma da comarcas do Ceará.

Pois bem; mandou o 1llinistro vir esse primo do

Ceará, onde estava empregado como Juiz de Di

reito e o fez J lÚZ de Direito da comarca de Santo

Amaro: o impedime~to expre 'so na lei é não

meno evidente, e de facto o Ministro tanto re

conhecia a prohibição legal, que já a havia feito

efi'ectiva citando-a, pelo menos, em um avi. o.

Crê a Camara que ficou nisto? ão: fingio que

o termo de S. Francisco não era de sobejo para

um Juiz Municipal e outro (le Orphãos; e assim

aggregou o de Orphfí.o ao Juiz Municipal, primo,

que ficou sendo de a.mba as vara , Municipal

e de Orphao , mandando o Juiz de Orphãos pre

existente para um outro districto; fez uma si

melhante jlmçao em Santo Amaro, tudo em

vistas eleitorae ; e ficou nisso?

Â vossa obm eleitoral não está acabada, ainda

carece de mais alguma' cousa dizem os seus

inst1"wm,enta regis.: - O Juiz de Orphão foi re

movido, vai residir no termo de um collegio

de uma. pouca de dezenas 1e votos; é, por

conseguinte, necessario removê-lo para outra

parte. Pois ananje-se isto, e então se faz uma

petiçao em nome do paciente juiz, que aliás ainda

"
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ef'tava então reclamando a devida reintegTação

áquelle seu primeiro lugar, e mostrava que

não' era provavel que uma s6 pes oa pude e

desempenhar cumulativamente as funcçães do

,Jui~o Municipal e de Ol'phao , Essa petição

appareceu com uma fal a as ignatnra; e ornai

é que estando por detrás deHa escripto cm

letra ele ,lapis, e por pessoa muito oonhecida,

uma copiosa di tribuição ele luo'ares, nomeando

F .. para tal municipio, F. removido para tal:

senclo falsamente inculcado o supplicante para

o municipio mais in ignificante elo cl'tao, por

menos populoso e dar menor numero ele elei

tores, e' que, além di so, preexistindo senho

reaclo . por uma influencia armR.da tornava

milla qualquer intençao que es e juiz pudesse

ter de influir na eleição de Deputados. Reclama

a pessoa que se interessava pelo juiz clizendo:

- Como p6de ser i to? Quand -eu reclamo

contra a remoção de S. Francisco para ,Jero

muabo, lUna segunda remoção para PamblÍ!!!

responde-se-lhe: - Elle mesmq l't:quer8u! Em

fim por uma fingida satisfaçao mandou-se á

Bahia para responder a propria parte se com

efi'eito ella tinha alltorisado aquelle requerimen-
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to; o llem ao menos obliterando-se evitou o

e canc1alo da c1istripuição elos clifferentes em

prego ,como. e tem manife ta~o, escripta. por

aquelie a quem se dizia estar adjudicada quanto

á provincia da Bahia a pasta dos negocio ec

elesia ticos e da justiça e alli tambem a da fa

zenda! Ora pois como se póde justificar sime

lhante procedimento á vista da confissão, que

o ex-Ministro fez no Senado, de quo olie fizéra

a remoção, que mencionou para evitar o im

pedimento constante do concunhadio? ~m ver

dade, não s6 este impec1imento é fundaclo na

lei, como de facto é inque tionavel, sendo o

Juiz lo Direito quem ha de julgar as su

peições de seu primo, o recurso delie inter

po tos os feitos em cOl'l'eição, os .delictos de

re ponsn.bilidade, etc. Mesmo o recurso, não

haverá quem os interponha, não sendo de con

luio para le embaraçar empenhos. A parte que

fique, a um obrigada pelo despacho, a outro

pelo resultado do recur o.

Ora, quem ostenta que ségue a bandeira da

ordem, que quer conter o carro das revoluções,

s gue, pelo contrario, o seu cantico dando-lhe

todo o· impul o da mai' e candalosa corrup-
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ção? .A repartição de fazenda, a que alluéü,

tambem <leu o seu contingente, e ~om grav

desinteresse da causa publica, porque, senho

res, um dos grandes meios que haveria para

de algum modo attenuar o constante desejo de

servirem os nossos bons cidadaos nos empregos

publicos consistil'Ía em não elevarem-se na gl'a

daçao de· menor a maior sem principiar no

primeiro gráo da escala. Como commummente

os aspirantes não se querem dar a este traba

lho, a um tirocínio, todos os que fossem de

alg'l1ma posição na sociedade civil abandona

l'Íao o seu maior empenho de ser empregados

publicos.

~~as quando com injustiça manifesta o Go

verno lança mão de um homem inteiramente

estranho, e immediatamente o emprega fl1,zen

do-o superior de muitos encanecidos no serviço,

os pretendentes são de todas as ordens, e as

sim mn Governo de boa fé achal'-sc-hia com

promettido; entretanto que um·Governo de fac_

ção tomará o mercado mai franco e facil que

é o que importa; e por con eguinte aposentá

rão-se empregados benemeritos, e chamárão-s

de f6ra empregados, que andão por ahi ar1'an-
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jando voto, etc., e o Governo apregoando eco

nomia, como ainda o anuo passado nos im

punh~t o ex-ministerio, ao mesmo tempo' a

realizava do modo sobredito na alfandega da

Bahia.

Mas ba 'ta de cligres oe . Oontinuarei a ex

pôr as razoe que tenho para não approval'

o projecto da illu tre Oommissão (lê). Já dice

bastante a e~ te respeito; os males das nossa

finanças nascem das leis di paratadas que te

mo , e actualmente se incrementão com o Ílli

po to do aI, da ancoragem e do sello. Tae

lei devem e1' de u1'gencia r formadas e can

tar-se a palillodia. Mas attribuir-se isto ás com

moções e á commoções exclusivamente.! Uma

prova é que oBra il está ~1,0 conscio que por

meio da paz é que p6de conseguir a felici lade,

e que manifestar o seu querer de outra ma

neu'a que nao eja a mais pacifica pos ivel,

seria dar aso a augmentar-se mais a sua es

cravidao, seria ~aggrava1' os males, é que o'

pacientes os vão todos sofi'l'endo resignado ti

na minha provincia muito mais. Sim, se o ll.io

de J aneu'o tanto ofi'l'e dos im postos do aI,

ancoragem e seDo, quanto mais a Bama,
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onde a importação nao é tão 'consideravel! O

oorregamento de exportaçao, posto que de me

nor valor do que o do Rio de Janeiro, é muito'

mais volumoso e pesado!

Mas, emfim, quer-se que ainda caminhamo

no teor destas desgraças! (Gontinl~O'/,~ a lêl'.)

Provavelmente impondo GO % sobre os teci

dos gros 'o' de algodão! A gTaça é que as im

se queria favorecer a industria no Brasil sem

que haja fabricas, que abastéçao a menor parte

de suas necessidades?
\

Uma lei geral de pe os e medida não

presta; mandar estudar o melhoramentos nos

paizes estrangeiros para introduzi-los no nosso,

estabelecer uma escola normal de agricultura

e fabricas dos proc1uctos inherentes a e11a, i to

não presta; crear em grande, e animal' a pesca

d~L garopa e da balêa, que outros paizes jú

velhos e industriosos, e com grande marinha,

aiuda favorecem por seus governos a respeito

do bacalháo, isso não entra no juizo elos nos o'

abios; seguir o exemplo dos inglezes, fazer

uma lei que admitta Africanos como colonos,

abrindo um grande mercado para os nossos

productos na. Costa d'Africa, e meSmo do da
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EUl'opa, ficando-no os direito que delle se

pagarião nas nos as alfandegas, i to não; tratar

da civili ação elo paiz, guardando as leis dei

xando livre o voto do cidaduo para que se a

realmente representado, i to não serve; emfim,

a industria é o imposto da ancoragem, a im

posiçao do sal sellos em tudo; de maneira que

nao se p6de dar um passo: a relações com

merClae '"o mlút~s. a população está agglo

merada, e ta imposição é a mais igual de todas,

não ha nenhuma tao bem derramada ! Venha

a conce são' isto im é que é promover as fi

nança ! (Continúa a lê1'.) As propostas

sobre finanças sao os Ministros que apresentao l

. ou é isto exclusivamente da Oamara? E depoi ,

·como, tendo v6 tomado o exclusivo ele todas

as commissõe , que terião le propôr os meio

condueentes á felicidade do paiz em todo estes

ramos?

E tudo isto não é uma zombaria? (Conti

mG01.b a lê?'.) Vós sai enhore do poder, tende

ainda realmente e de facto todos. o meio que

reis que o ministerio actual, ~ntrado de novo,

a quem faltao o primeiro' recurso ,e faltaráo

emquanto a Naçao, can ada de os so:!:frer, nao
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os proporcionar. (Continuou, a lê?'.) Se o reco

nhecimento é synonymo de gratidão, refere-se

ao pa sado.

Como é que aCamara ha de reconhecer com

gratidão calamidades e de graças? Alguns es

cl'Íptol'es e publicistas dizem que, se a peste

tivesse daclivas, não faltaria quem lhe fizes em

encomios. Ora, bem se vê que a privação de

tudo quanto pudesse serv.u, ao bem do paiz,

um crescimento enorme de de peza, tudo para

o fim de depravar os povo, é objecto que se

deve agradecer com reconhecimento attribuin

do-se ao passado!! O que se deve agradecer

é a solicitude constante clo Uonarcha; por

quanto a respeito dos "Ministros, está reconhe

cido em toda a evidencia que, ou seja qu

dous paTtidos lutem; o paiz é quem sofl're; ou

seja que um partido absorva em si todo o po_

der do Estado, aniquilando o seu antagoni ta,

é sempre em damno da patria.

E podemos nós levar agradecimentos perante

o Throno por simelhante' malfeitoria dos ex

1Hinistros? Senhores, nós devemos dar graças

ao Throno porque nos tirou da posição peior

possivel; nós já nao podiamos estar peior do
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. que estavamos, se a náo do Estado estivesse

entre gelos fixos, e ameaçada de esboroar-se

pelas montanhas de gelos ambulantes, os seus

pa sageiros tolhidos da luz do :lia e de con

tinuo acommettidos de m', os famelicos, nao

estaria em maior perigo; mas já agora que

luz para nós o no o proprio sol, o a tI'O su

premo dos tropicos, J baixo da sua lllZ e in

fiuencia benefica tratemo' de vêr de que a

pau'ia carece, e entr mos pela senda d~ gran

deza} que no cumpre realizar desempenhando

todas a funcções, que nos perten,cem.

Assim me pronuncío contra o projecto da

Commissão, c ,~oto a favor do outro que se

parece com a razõe que tenho expendido.



Dissolvida a Camara em Junho de 1844, dei

xou o Rebouça de ter nella a sento como Re

pl'esentante da Bahia em 1845 eomquanto se lhe

contas em 1,230 ou 1,32,0 voto,

Tomou porém assento nessa mesma Sessao

de 1845 e nas de 1846 e 1847 pela PI'omeia

das Alagôas.

Os .seu ilisclU' os dignos de serem recordados

são os que se . egl1em.



CfilARA DOS DEP T ADOS

es ào em 9 de Salembro de 184õ.-Pre"j lencia do r.
. Fernandes TOITilS.

O Sr. Rebonça (pela ordem) partIClpa que a

dei)utação nomeada pela. Camara para -cum1Jri

mentm' aS. M. o Impel'ador no (lÍa anniversario

da Independencia e do Imperio, dirigio no

dia 7 ao Paço da Cidade, e ahi sendo introduzida

á presença de S. f. com a formalidade do

e tylo, di.l'igio elle orador ao me mo Augu to

Senhor a seg'uinte allocução':

enhor ! - Sempr a épocha ela indepenelen-

ia elos povo lhe é grato recordar como amai

a.'signalada le ua politica exi t 11 ia. OBra i

leu'o , leae snbelito de Vo a Uage 'tacle Im

porial, rocordando a na com toda a razã.o, no

eu patl'iotico enthu ia ruo, e po uem elo mai

ineffavel jubilo ao rememorar que n. onseguírão

con 'titnimlo-se naçao livre ao' ~u piClOS d um

prin ire her6 o Augusto Chefe da Imperial
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c1ynastia que felizmente continúa em Vossa

Magestac1e ~perial.

« A sim, Senhor, a Oamara c10s Deputados nos

envia perante o Augusto Throno de Vossa Ma

gestac1e Imperial reiterando esse voto elo mais

pmo patriotismo, expressão a mais viva e pro

fmic1a elo çorc1ial sentimento c10 amor e gratic1ao

dos Brasileiros, que tambem o c1irigeJIl. á Div-l.

na Providencia, para que a memoria c1e um tao

granc1e dia se perpetue, e jamais lhe desmereça

na prosperic1ac1e, de que é susceptivel este paiz,

ob a benefica influencia das mais eximias VU'

tnc1es sociaes, que sempre deverão fazer a glo

ria de Vossa Magestade Imperial e dar grato

renome ao seu imperiall'einado.

« Rio de Janeiro, 7 de Setembro de 1845.

Antoni? Pereira Rebo~Lças »

E a este discurso houve Sua Magestade o Im

perador de responder o seguinte:

« Recebo com milito grande sati fação as feli

citações da Oamara dos Deputados no anniver

ario deste dia de tanta gloria para a 'Nacão. »



CAJ}IARA DO DEPUTADOS

Prcsidenria do ~r. Fcrnanrles Torre .- 3' Sessào preparatoria em
27 de AI/ri! ue 1 46.

O Sr. Rebouças oppõe-se a que se submetta

á votaçao uma que tào de legitimidade de po

deres sem ha, r ca a' re lama o clID1primento
{la Constitlliçao.

Sustenta que em 8e&. ão preparatoria p6de-se

muito bem ,atar a re peito dos poderes do

membro da ca a, I orqúe i to é da attl'iblliçào

ela ca a e nao da A. embléa Dem do Corpo L€'

?'i lati,o; mas sustenta tl1111bem que para ha,er

e sa ,otaçao é nece ario que exi ta ca a. Ora,

.ea a, conforme a Con tituiçao, para ,atar a re~

peito ela ,eri:ficaçao elos membr os respecti,os,

compõe- e ele metade e mais um do membro

ela Camara' e como, 11ao ha,enelo este numcro,

p6de a Camara verificar os poderes ele membros

eus? A doutrina contraria lhe par ce prenhe

de inconvenientes e perigos; se, no ca o pre cn

te, a Camara está di po ta a approyaJ.· os diplo-
R. II. 10
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mas que lhe foram apresentados, não p-Qderia

ella, eru 1.1g'ctl' de os approvar, rejeita-lo.~? E po

Jer-se-hia então dizer que forão rejeitaclo pela

Camara dos Deputado os diplomas do eleito

por Minas e a eleição inteira d.o Ceará? Como

é que vinte membro pre entes poderio conver

tei'-se as im em mai de cincoenta?

Crê, pois, que esta questao, meramente de or
dem, era da jmi dicção do Sr. Pre. idente. Veio

á meRa o parecer; declarando elle que o não

podia submetter i discussão sem haver casa, fi
cava reservado para quando se reunir numero

u:fficiente ele Deputados e cumpria-se a Consti

tuição.

Nenhuma impol'tancia dá a xemplos quae 

quer, que e llle po. são citar, porque não con. i

dera que exemplos haja que subsistão contra o

c1u..eito unível'. aI} e mesmo contra o cljreito po

sitivo.



CAlVIARA DO~ DEPUTADOS

"Jornal do Commercio» de 2,9 de Abril de I816.
6," Sessão pre[larntoria em 28 de AbrIl de i8t.,6.

o Sr. Rebouças:-A Deputação, que em no
me desta Augu ta Camara foi salí.dar a Sua lVIa

gestade o Imperador pela sua feliz chegada a

esta Capital do Imperio, foi admittida no Paç.o

com a etiqueta do estylo e Sua 1agestade se

dignou ouvir o eguinte disclU'so:

« Senhor!'-Possuida do mais puro amor e de

toda a veneração á Imperial Pe soa de Vossa lVIa

gestade Imperial, a Camara dos Deputado aqui

nos en"via para manife 'tal' a Vossa lVIagestade

Imperial o seu jubilo pela feliz chegada de Vos

sa Magestade Imperial.

« Na justa persuasao. de que Vossa lVIagesta

de Imperial reconheceria nos povos das Pro

víncias de Santa Catharina, Rio Gra?-de de S.

Pedro do Sul e S. :Paulo os sentimentos de pa

triotismo e lealdade que a Camara dos Depu

tados exprime com toda a Naç.ão Brasileira, é
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tanto maior o seu prazer congratulando-se com

Vossa Mag'estade Imperial por t~d~s as provas

que Vossa Magestn.de Imperial se digna se dn.r

lhe_s de sua indefectiyel munificencia e das ec1ifi

caútes virtudes, que adornão o seu Imperial Co

l'açao.

« Senhor, n'um dia simelhante a este do anno

de 1826, oprimeiro Imperador do Brasil, Augusto

Pai. de Vossa Magestade Imperial, chegado da

província la Bahia, frang neára a existencia Cons

titucional da prínleira As~embléa Legi lativa, que

sob seus beneficos auspicios outOl'gál'a á Pa

tria as melliores Leis que ,ella tem,

« A Camara dos Deputados na presente feliz

chegada de Vossa Magestade Imperial vê pl'e

s~giar-se a realização das reformas mais necessa

rias e dos melliol'amentos, que hão-de fazer a

maior gloria do Imperial Thl'ono de Vossa Ma

gestade Imperial, .consolidando o bem-estar d~t

Monarchia C onstitucional Brasileira. »

Sua Magestade respondeu que muito lison

geiros lhe são os sentimentos de amor e leal

dade, que lhe manifesta a Camara dos D pu
tados.
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Supplemenlo ao « Jornal tIo Commercio» de 9 de Maio tle 18.í6.
e são de 7 de )Iaio de 181,1\.

Entra em discu sao o Projecto n. 129-Ârt.

1°_no Art. 10 § 11 do Acto Addicional está

compr~helldiJ.o o direito, que tem as A semblta

Legislativa. Provinciaes de legisla!' sobre os ca

:'::;01:; e a f6rma por que pódem ser aposentados o

empregttdos provinciaes. - Alvares Machado

Jo mo do Na cimento Silva.

O Sr. Antão apre enta um requenmento, em

que pede o adiamento do Projecto até o Govel'

no apre entm' o que pretende 0:t:gaIDzm' pm'a
interpretar ou reformm' os artigo do Acto Ac1

dicional, que tem d~clo lugar a continuas con

flictas entre o :Executivo e a A sembléas Pro

vinciaes -o Sr. Rebouças rejeita esse adiamen

to, dizendo:

« Senhores: eu tambem não posso vota!'

pelo adiamento. O honrado membro motivou-o,
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dizendo que o Governo proj ctava reformas,

que porião termo a todas as duviaas, que teem

occorrido obre o exercicio das attribui 3es da'

A embléas .Provinciaes e especialmente quanto

au objecto que se achava em discussão; e que

nessas ref6rmas dará' providencias que occorrão

a todos os interes' s re pectivos. Mas não dice

nem creio que pudes e dizer precisamente qu

e a propo ição do Goycrno vÍI'{~ em determi

nado tempo. Ora em tae cu:cum tancias o adia

Inento vem a ser illimitado; por conse~uintÇl,

como creio, prohibido pelo nos o regimento;

porquanto um adian1.ento desta natmcza im

porta tanto como uma rcjeiçao do projC'cto. Se

ria melhor discuti-lo e rejeita-lo; pois que d'ahi

resultaria, ao menos, uma iutelligel1.cia para as

Assembléas Provinciaes, que désse força ao

l)reexistente, sendo definitiva e authentica, ao

menos doutrinal, o que tem partido do Poder Exe

cutivo e mesmo da Assembléa Geral.

Em verdade, que essa intelligencia doutrinal

tem havido, não ha duvida, pelo' facto de ter

a Assembléa geral já cas ado alguns actos Le

gislativos de Assembléas Provinciae , que apo

sentavão empregados respectivo .
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- "Cm Sr. Deputado: - Nao ha um exem

plo disso.

O Sr. Reuouças: - Ao menos e tou lembra

lo de um obre a As embléa da lJrovincia de
, .
erglpe.

- Um Sr. Deputaclo: - Foi pen ão.

O Sr. Rebouças: .....: E o que é realmente uma

apo entadoria com ordenado? ão é uma pen

sao em recompen a ao seryiço do empregado,

que se impossibilitou de continuar a servil' o

emprego que tinha? Nao faliemos dessas. apo

sentadorias á moderna, que se dao em castigo

de certo mpregados quando se dizem ou sup

põem prevaricadores; de sas aposentadorias, que

entrào na ordem do facto con ummados, ma

que ficão fóra da intelligencia de algum povo

ciYilisado, e muito mais do espirito e letra da

nossa Oonstituição.

Eu falio das aposentadorias regulares, e que

importão reconhecimento de impossibilidade de

'ontilluação no serviço, em que se achava o in

diyiduo e recompensa de o haver bem desern

p nhado: manutenção de uma horn'osa sub is

tencia porque nao toque ás portas da indi

gencia.
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A Assembléa; como eu dizia, c10utrinalmente

já reconheceu que não existia esta attribuição

no Acto Ac1dicional conferida ás Assembléa

Provinciaes. O Poder Executivo tambem dou

trirlalmente a tem reconhecido e declarado da

maneir'a a mais po itiva possivel; segundo ac~

ba le dizer o homado membro, dando in truc

ções aos eus delegados nas provincias para não

sanccionarem as Leis Provinciae , que tratar m

daaposentacloria de empregados provinciac..

Ora se já temos essa intelligencia doutrinal la

Assembléa Geral e do Poder Executivo, o que

convem fazer? ou accel1er-Ihe amplamente ou

evitar logo toda a lOS ibilidade de novas duvi

da. , nao deixando o objecto le que se ·trata em

que tão pendente.

A maiores inconveniente., creio que daria

lugar o pr6p~sto adiamento; porquanto parece

me que ao Governo mal cabe a attribuiçao de

propôr Lei-' interpretativá do Acto Addicional'

da Constituiçao do Imperio, ou da mesma Consti

tuição, . upposição á qual não pretendo de ma

neir'a alguma dar lugar concorrendo com meú

voto. Se eu duvido, e direi que muito, que a

ssembléa Geral, tendo em vista a Constitui-
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ção, po sa interpretai' qualquer artigo elo Acto

Adclicional; se duvido da competencia da ini

ciativa de qualquer elo membro. da As embléa

Geral Legishttiva, como clirecta ou indirecta

mente chamar o Governo a exerce-la? '

Eu me explico.

Pela onstituiçao s6mente póde interpretar

Lei: quem pód 1egi lar. Ora quem p6de le

gi lar constitl.1itivamente? É lIDla com-enção acl

1wc, onvocada como . e acha formulado pela,

Oon tituiç~o. Por conseqnencia quem poderia

interpretar o Acto Adclicional que faz parte da

Oon tituição, eria tambem uma conv~nçao e.. -

pecialmente a e:fim convocada.

Ma o A to Adc1icional dá o pocler ele o inter

pretar ao orpo Legi lativo. Por on eguinte o

A to Addi ional stá em oUi "LO com a on

stituição do Imperi~. Ora, nt1'e o preceito la

Oonstituiçao, que é conforme a todos o princi

pio de Direito Publico Po itivo Univer aJ e

o determinado no Acto Addicional, a im clissi·

dente., eu obedeceria á .constitl1içê'W e nao se

gnil'i~ a, attribtúçao conferida no Acto Adcucio

naI. .~, ne ta evidencia, como diremos n6s, mas

por uma \'otacêio, fique este Projecto adiado até
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que o Governo apresente a' 'propo tas, que inten

te apresentar, sobre a intelligencia cemtrOyerSa

de diversos artigos cOllstitucionae ?
Senhores, o Goyerno tem muitos meio indi

rectos de fazer conhecer 'sua opinião ne 'ta casi,t

afim de que os trabalhos legi latiyos marchem da

maneira mais conforme é.Í mn,nutençao, á .deyida

harmonia entre os poderes do Estado; mas nun

ca do modo que no tornemos inteiramente inof

llciaes, como que abdicando a iniciativa, que de

yemos exercer, mórmente sobre aquelles nego

cios, que dependem de nos as proprias qualifi

eaç,ões como Representantes da Nação pelas res

pectivas Provincias (ap ·aclas). Do concurso das

luzes de todo,s é que melhor resultará o bem

que o Paiz de nós reclama e espéra; o Go

yerno certo concorrerá tambem com as suas'

mas sem que a Camara dos Sr. Deputados

deixe de o ser ostensivamente e o GovelTIO de

ser o Governo. Exerçamos nossas attribuiçães

vel~ficando a utüidade de nossa oflicial exi

tencia; attraiamos todas as luzes do Governo

para que nossa existencia o seja na maior ex

tensão possivel boa f. eflicaz ao Estado; ma

llão confundamos os Poderes do Estado. O Go-
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vemo tem muito que ,fazer, administrando um

Paiz novo como é este e carecido de muitos me

lhoramentos i tem de fazer os Regulamentos a

bem da execuç' o da. Leis; tem me mo de

instruir-nos de todos o factos OCClUTente , para

que mm:chemo com o necessario conhecimento

de cau a.

Por e ta razoes nao po o approvar o pro

posto adiamento. Sou mais ante do ,ato que

continu a discu 'são e tenha um resultado i e

que em sua conformidade se proponhão em ge

ral obre apo entadoria a medidas, que mai

conveniente no parecerem aos interes e do

Paiz.



·CAlIARA DO DEPUTADO"

"Jornal do Commercio ll, de 11 ue ~Iaio de 1 !I6.-Sessão em 8 de
~Iaio de 18í,6.-péesidencia do r. ~Iuniz Ta\'ares.

Tl'atando-~e do- P~rccer de Commissão de

Constituição e Poderes sobre a reeleição' do Sr.

Marcelino de Brito, fallára o Sr. Rebouças:

Nao posso deixar de me OppÔl' {L conclusao

deste parecer.

A base do parecer me par ce obviamente ser

que os :Ministros -le Estado s6 p6dem ser De

putados em dous casos: ou quando reeleito ou

quando posteriormente eleitos. Quando reeleito ,

suppondo-se que, deixando vago o lugar que

tinhao ne ta casa, passámo ~)e.lo processo de

uma eleição e conseguirão que e ta os repu

zesse no lugar que tinhao. A outra hypothe

se quando, depois. que se é 1v.(inistro, me

diante uma eleição geral, se consegue ser elei-
I

to Deputado. Mas me parece que este argu-

mento não é o mais coherente com os prin-
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cipios de direito publico, que de....-em illuminar

toda as questoe de ta natureza. Eu creio que

não se deve partir do Ministro para a eleição

e TIce-ver a; creio I que se deve partir do ci

c1adao para a qualidade de Representante da

Naçao e de ta p ara o exercicio de "Ministro.

Ora, argumentando do cidadão para qualquer

c1estes exerClClO e uas funcçãe digo eu

~qual é a limitação que tem o qidadao a re

peito do exercicio de Deputado,quanelo o é

em virtude de uma Lei? A limitaçao se dá tao

6mente quando, no caso de deixar ,ago o

lugar, reune todo' os antecedentes e uas con

,'equencias o logo porém, que as premi sas e

não dão, na ,e pódem dar as mesmas con-

equcncias. Jo ca o 1 ga1mente providencia

do, é um Deputado que occupa o seu pro

prio lugar ele Deputado que, nomeado Mini

tl'O, aceita ndo ser membro do Poder Executi

vo, e colhe entre e te exelocicio e o de Depu

tado que tinha i procedendo-sê á eleição, é sobr

o lugar de Deputado que elle deixou vago i tudo

i to está na letra da Lei Fundamental do E 

tado. Mas nao se ndo ene Deputado eifectivo,

enão supplentc daqueUe que o é, ....-ê-se bem
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que não p6de deixar vago o lugar que não é

"U, e que esta especie D;ão e t.ando previnida

na Con titlúçao, nao de.ve dar lugar ao que

ella letermina no ca o de vacancia para uma

reeleiçao, salvo se a re peito do upplente a

ua aceitação de :Ministro decic1isse do lug-ar do

proprio Deputado, em cujo impedimento o up

plente servia. :Mas se o upplente não deixou

vago o lugar de outro, não se lhe p6de appli

cal' a disposição da Con tituiçao na con ulta ~í.

opinião eleitoral se o cidadão, que exercia as
funcçães de Deputado actu~lmente deve accu

mula-las á de :Ministro ou não.

A exposta diiferen.a e torna mais intuitiva

applicando-lhe a consequencia. Se elle deixou

vago o lugar que tinha, a illustre Commi ao na

sua conclusão bem o demonstra j a reeleição devia

elar em resultado recuperar- e-lhe o lugar ne·

cc sariamente j ma i to não a ontece, primeiro,

porque durante o me mo proces o de uma nova

eleição, p6de mui bem vil' o proprietario occupal'

o seu lugar; e para que então es~a eleição? Em

segundo lugar, suppondo que nao occupa, temo

c1ireito de occupar quando quizér ou pudér i e

qual é o resultado clesta eleição? Fazer supplen-
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tes? Ora, isto procederia se, conforme no. as

leis eleitoraes, houvesse nomeação ele Deputados

-e sllpplente , como houvéra para compo i~ão do

Congre o de Li bôa, pOl'que então, egundo as

Ín;:,trucçoe. COll ecutivamente se nomeavao Depu

tado. e Supplentes em determinado numero e

então a, reeleiçao era de um Deputado supplente

e um Deputado supplente occuparia ó lugar até

que chega e o Deputado actual. "Ma qual é

a con. equellcia de uma reeleiçao no ca o ujeito

veudo- e que a upplellcia é commnm a todos 0.

cidadão, que na sel'ie dos v'otos eleitoraes se

achão contempla,dos de mais a menos, todos con

'ecutivamente com apre umpçao ou po ibili

dade do dil:eito de virem a er Deputados? Quem

tem em uas mãos a medida do numero de votos

que resultará de uma eleiçao? inguem a tem j

por con queucia p6de- c dar uma contrariec1'td

mallife ta elo principio.'

Se esta eleiçao dér em resultado lUna maioria

de voto (como é provavel, pois que as im tem

aconte ido a respeito de toda a eleiçoes de Mi

nistros de certo tempo para cá), e dér em

resultado maioria de votos, uperior mesmo ao

mais votado de todos, na serie dos Deputados da
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respecti\a pl'ovincia ficará todavia sendo Sllp

plente a um menos votado do que elle? Se,

pelo contrario, dêr em resultado na vbtaçã@

:relativa ser collocado, munericamente faDando,

em lugar abaixo do de supplente immediato ao

ultimo Deputado, será e11e: não ob tante, preferido

'para occupar o lugar do supplente nesta Ga

mara? Em summa ficará sendo 11m supplentc

deslocado ele toda a ordem de eleição, bem que

feito na hypothese de se tratar da ree1eiçao ele

lun Deputàdo, que aliás não d ixa vago o lugar

que exercia nesta casa, pois qne não occupa'-a

por seu, porém no impeclimento do competente

propl'ietario. A' attenção da i11llstre COlllnis ao,

a quem muito venero, exponho todas estas in

coberencias; esta inversão total dos principias,

que régem as eleições por maioria relativa.

Em verdade o. que quererá que conclua a

illustl'e CommissãQ de seu parecer? UmlJ. de

duas: ou consideranc1o a base maior, partindo

do direitos dos cidadaos para o . privilegias

de Deputado, dizer que, não havendo nada de

terminado a respeito elas vagas neste lugar ele

snpplellte, abandonamos a questão) continue ene

a ser supplente; ou nfio se quel'e~c1o esta base,
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raciocinando-se com outra base, mais estreita e

coherente á uma decisão tomada nesta casa,

a re peito do no so homa do collega o Sr. Con

selheiro Eme to França, c1izer que o Mini tro

Ó póde ter as 'ento nesta casa como Deputado

reeleito ou posteriormente c1eito, decidindo-se

assim que, como e te não está em nenhuma

de tas h pothe es, llao continúa a ter assento.

Â reeleiçao porém, conyocar o cidadão para

e occuparem de uma eleiçao de supplente, é

inadmissivel.

Portanto, ou se conclue que o Sr. Deputado

supplente déve ontinuar a exerc~r o logar, que

tem tido nesta casa porque não ha uma lei que

nesta hypothese determine o contrario, ou eguir

a base já llrna yez adoptada nesta ca a, pela

decisão mencionada, de que o Ministro s6 p6de

continuar a ter assento em virtude da re leiçao

o1 de po terior eleiçao, esperar que se dê a

egunc1a hypothese, pois que a primeira é inad

missivel a respeito de supplentes; guardemo

que o lugar seja occupado pelo eu proprie
tario.

Parece-me que não p6c1e entrar em questão

que a Oonstitui.ção nao preVImo nenhuma elas
R. li 11.
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bypotheses de que trato, nem e achao con ide

radas em lei alguma, ervindo-no. o caso em

questão a illustral'-nos e previnir-no , para que,

em circumstancias dadas, procedamos conforme

estiver determinauo por lei.

O Sr. !feil'elles:--Deixar de er lVIini. tI'O ?

O Sr. Rebouças: -Nao; já declarei na ca'a

que nao entendo o artigo con .titl1cional, corno

entendem geralmente os meus honrado. collega ,

instruidos pelas doutrinas do notabili. imo pn

blicista francez, que escreveu o CLUSO de Direito

Publico Oonstitucional, seguido nas no as Aca

demias Sociaes e Jnridicas. Eu nao entendo

assim, porque esta hypotbese suppõe que os Po

deres politicos estão emluta uns com os outros e a

nossa Oonstituição diz o contrario, querendo-o,'

em harmonia: suppoe que é máo gTado ao elei

tor que um seu escolhido para Representante da

Nação vá ser membro do Poder Executivo; e en

creio que é bom grado delle, poi'que me parece

qu~ em Deputado menos se p6de servir á pro

vincia do que em membro CID Pouel' Executivo,

m6rmente agora que os membros do Poder

Executivo tem assento na casa pOI' urna decisão

regimental della. Oreio que a mente da Oonsti-



- Hi3-

~ção é julgarem o eleitores se a pessoa bastará

para occupar cumulativamente os lugare de

Deputado e de membro do Poder Executivo, ou se

é melhor deixa-lo em membro do Poder Execu

tivo e scolhel' outro conCLU'rente para represen

tante da Camara dos 81's. Deputados, podendo

mui bem a província respectiva, em vez de um,

ter dou Repre entantes por ella e colhidos, fa

zendo parte do Poder Executivo e da As embléa

Geral. E ta é a minha intelligeucia.

Neste termo considerando e re peitando o

precedente da ca a, votaria pela parte do parecer

que tenho por primeira quanto á vacancia do

lugar de D putado. Contra a segunda, que tende á

umareeleiçao para supplente, não pO' o deixar de

"otar e talvez peça, na occasião da votação do

parecer, que o Exm. 81'. Pre idente nesta con

formidade cli'vída a conclusão do me mo parecer

mu :mas clua unicas di posiçãe·.



CAMARA DOS DEPUTADOS

« Jornal do Commercio )J de ii de l\laio de i8'16.
Se são, de 8 de Maio de i846.

'rrata-se da Interpretação do Acto Addicional

sobre aposentadoria de empregados provinciaes.

O S~" Rebouças ora:

Sr. Presidente, já hontem eu dice' que pela

nossa Lei fundamental, que guarda os principias

e tabelecidos em todas as nações civili ada.,

6 p6de interpretar a Lei quem a p6de fazer.

Uma Con tituiç'ão s6 a p6de fazer a naçao por

si ou por uma conv.enção ad lwc; uma inter

pretação da Oonstituição s6 a p6de fazer a nação

ou uma convenção ad lwc convocada por ella se

gundo a f6rmula estabelecida na Oonstituição

'que temos. Ora, n6s não omos nem nação nem

convenç:':'o ad lwc; log'o, conforme a Oon tituiçao

e todos os principios consagrados por ella, nào

somos compe "entes para fazer uma interpretaçao

da o'onstituição. Digo mais:- a convençao ad

lwc, formulada pela Oonstituição, e que devia
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ser efi'ectiva em suas' fUllcções constitucionaes,

não foi encal'l'egada c1e refol'mar o artigo con 

titucional, a que nos referimos. Logo este artigo

do Acto Adc1icional que, incompetentemente con

fere ás Assembléas orc1inarias a attribuição ele

interpretar artigos constitucionaes em presença

da Lei fundamental que nos deve merecer muito

malOr veneração, não c1eve ter execução. Se,
destes raciocínios resulta precisamente que este

artigo é antinomico á Constituiçao, não c1eve

ter execução.

Nós sabemos que a Constituiçã.o foi refor

mada mec1iante o Acto Aelc1icional em tempos

excepclonaes; tanto assim que este direito a si

a1'l'ogará uma fracção da Representação nacional.

A nação consentiu legitimanc1o-o; mas a nação,

legitimanc1o-o por seu consentimento, não poc1ia

entender que este exemplo, filho elas ciI'cum

stancias, c1evesse elar azo para se perpetuar a

desorderp. no paiz, porque ela pel'petlúc1ac1e da

desordem resultaria a subversão c10 paiz.

Ora, que a interpretação que se quér c1aJ.' é

uma nova reforma c1a Constituição, ferinc10 os

principios, eu o faJ.'ei vêr quanto fôI' compatível

com a minha capacic1ac1e.
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Toda a sene de argumentos, que tem sido

apresentados pró e contra o projecto, tem to

mado por base unicamente o § 11 do art. 10

do Acto Addicional em relaç.ão á disposição,

comprehendida nas funcções do Poder Executivo,

que trata das recompensas, serviços feitos ao

.Estado por titulos honorificos, dlstincções' e mer

cês pecuniarias. Mas me parece que, antes de

pi'ocurar um argumento até.certo ponto aliun

de, devyriamos acha-lo mais positivamente na

combinação do dito § 11 com o 7°. No § 7°,

diz o Acto Addicional, que as Assembléas Pro

vinciaes poderáõ legislar sobre a creação, sup
p1"essão e nomeação de empregos municipaes

e provinciaes e estabelecimento de seus orc1e

nados; até aqui não legislou exemplificativa

mente, mas legislou-se precisa e positivamente.

Depois ele assim se tratar da creação, suppressão,

npmeação e estabelecimento dos ordenados dos

empregados ml.lnicipaes e provinciaes, tratou-se

de outras cousas; ao depois se diz que as As

sembléas Provinciaes tambem podião legislar so

bre o estado e fórma por que poderáõ os Presi

dentes de Provllcias nomear, suspender e ainda

mesmo demittir os empregados provinciaes, de
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maneIra que em um luga.r tratou de crear os

empregos e de estabelecer o meio e modo da

eÀ-lstencia do empregado em relaçao ao Poder

Executivo Provincial, precisando-se as attribui

~ões respectiva, assim deixando vêr bem claro

que no direito de crear emprego, supprimi-los,

e tabelecer-lhes ordenado e declarar os caso

em que o Presidentes de Provincia poderáo

nomear, su pender e c1emittir os empregados

provinQiae e mUllimpaes e não póde de al

guma maneira considerar comprehendido o di

reito de os aposentar.

Um honrado. membro dice ;- nao carecemos

de interpretação alguma; fazendo as leis do

orçamento, podem as Assembléas Provinciaes

apo entar os respectivo empregados.- Ora, eu

entendo que o orçamento não importa senão

uma di tribuição da rendas aos differente ra

mos do publico serviço, conforme as leis pre

exi tentes. Logo não havendo lei nem facto

que determine e reconheça a aposentadoria de

empregados municipaes e provinciaes, o orça

mento não se póde occupar delIas , e, se se oc

~upar, ha de ser ferindo a regras; do que ha

exemplos! ... mas nós não 110S devemos guiar
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por .:.:emplo, e m1.úto meno por aquelles qu .

repugnão li natmeza e ao fim das cousas.

Outro nobre membro, que no en senso ar

gmnentou optimamente, dice que se as Assem

bléas ProvIDciae têm o diJ:eito de crear ~m

pregado " tambem o têm de e tabelecer as on

dições por que devem servil' e nestas condiçoe.

póc1e tambem ser comprehenclic1a sem repug

nancia a apm ntac1oria. Creio que bem colligí

o qUE;) c1ice o honrado membro; mas primeira

mente eu nego que na creação' dos empregado

as Assembléas ProvIDciaes tenhão o direito c1e

estabelecer-lhe sem limite as condições de exer

cicio; porque, por exemplo, uma Assembléa

provincial, dividindo o territorio, póc1e dar exis

tencia a novos lugares ou me mo supprimir al

glIDS existentes; mas não póde de maneira ne

nhuma estabelecer as condições ela existencia,

por exemplo, dos Vigal'ios, porque ellas são

e tabelecidas npus Lei::; ecclesiasticas gerae e civí ;

póc1e tambem crear Tabclliães, mas não póele

estabelecer o modo e o tempo porque hão de

servir, nem o m?do porque hão de ser providos,

etc., etc. Ora, sendo assim é de toda a evi

dencia, que, dividindo as pa,rochias, p6de crear
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Vigarios e J lúzes de Paz; diviclindo os termo.

póde crear o empregaclos orrespondentes, em

totlavia formular-lhes as attl'ibuições ou os regi

mento nem estabelecer a condições ela exis-
".

t ncia pre riptas em Leis geraes' é claro que

a. premi a do raciocínio falhou e não lhe l)óde

valer a conclusão. .J: em me" mo da g'eneralidade

'e cléve arg'umentar para a e pecialidaele con

forme a regras da hermeneuticc. ao é mesmo

e. e~ ial que uma Lei que crêa empregos e

estabelece ordenados trate immecliatamente do

futLU'O elos re pectivos empregados; antes, ao

contrario, a Lei: que tratao ela creação ele em

prego e ela organisação d corpos não sao

aquellas que tratão ele refórma. Por exemplo

aquell s que tinhao refórma elebaixo elo nome

de jubilação, que erao os profe ores, nao tiverão

Lei ,que lhe elé em eri tencia,; a jubilação exis

tia no co tumes e hoje é que e. tá conver

tida em Lei por alguma'.A. mbléas Provin

ciaes, Quanto mais que até que tenhamos uma

Lei geral, que trate ela apo entaclorias ele toelos
\

o::; empregados na maior amplitude possivel, Cl1m-

pr -nos guardar uma Lei, que actualmente l'e

conhece esse clireito no Poder Executivo geral
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qual é a Ordenação do Livro 2° no Tit. 54,

de como li EI-Rei s6mente pertence aposentar

a alguns por ter idade, etc., etc.

Persuado-me ter fanado conforme ao direito

positivo e publico vig8Jlte ; agora fallarei em

consideração ás conveniencias.

Os que desejão que na Oonstituição seja ad

dicionada mais esta attribuição ás Assembléas

Provinciaes a titulo de interpretaçao dos para

graphos do artigo, de que se trata, têm em vista

servir o melhor pos ivel as provincias do Im

perio, completando o que lhes parece falhar; mas

eu entendo que tudo quanto fôr dar força ás

AS::iembléas Provinciaes para melhorarem o mo

ral e material do paiz está verdadeiramente na

sua indole, ao contrario do que I tem por fim

conferir-lhes attribuições, que as ponhão em con

tacto com os interesses individuaes, porque essas

não vem praticamente senão em desserviço das

provIDcias, e muitas vezes em detrimento dos

proprios empregados proVinciaes.

Se, conferindo o Acto Addicional o direito ás

Assembléas Provinciaes·de legislar sobre aposen

tadorias, ellas o pudessem fazer uma vez s6mente

e jámais nunca, então essa Lei, olhando para o
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interesse publico, accommodar-se-hia, em suas

disposições, com o interesses individuaes e g'e

raes i mas se ficarem com e te direito, cumo

não e'tão limitada a legislar uma 6 vez, muita

yeze , á seu I ezar, apprvyarião uma resolução

alltorisanclo a aposentadoria de um ou outro

empregado. O aposentado é de ordinario um

homem pratico dos negocio e' o mais habilitado

no exercicio delle'; e o que tem de uccedê-Io é

muita~ veze novo j outra Yeze um potentado

quererá a aposentadoria de fulano para que

mude de lugar, e quem não se conformar á

i to passaní por um homem excentrico, 111

gular não de te tempo e outra cousas seme

lhante .

Ora uma attribuiçao, que a experiencia tem

demonstrado que é damnosa e até consideravel

mente nociv~ á liberdade dos Deputados, ao bem

publico, ao seu erviço em geral, á manutençao

individual dos empregados, á todos o meio de

ordem publica, será uma disposição destas, que

éada vez se tornaria mais perigosa, a que n6s,

saltando por todos os principias politico de

vamos conceder a titulo de interpretação do § 11

do art. lOdo to Add-icional?
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Conciliemo-nos, senhores; não votemos por

este projecto; inicie-se immediatamente uma Lei

geral de aposentadoria, para que a justiça seja

geral e distribuitiva em toda a extensão possivel,

e não para que se continue a dar nas províncias

uma maior vantagem na parte affil'mativa do .

empregados provin.ciaes do que nos geraes; qu

os empregado provinciaes possão em determi

nado tempo e1' aposentados, continuando no

gõzo de seus ordenados e até pa ando a servil'

outros empregos, emquanto o empregados ge

raes se não p6dem apresentar senao acl insta?' da

Lei que citei. Não deve admirar que queiramo

previnil' abu os, quando o abu o 6 tão geral. Se

lançarmos mão da collecção das Leis provinciaes,

acharemos aposentadorias concedidas por Lei' de

orçamento.

Depois de mais outras reflexões a respeito da

cliscordia, a que dão lugar imelhantes Leis

pessoaes, provocando animosidades de alguns

membros das .A.ssembléas Pl'ovinciaes para com

os Presidentes das Provincias, concluío votando

para que não passasse o pl'oiecto sujeito á se

gLmda discussão.



CAMARA. DOS DEPUTADOS

« Jornal do Commercio II de i7 de Blaio de i8W.
Sessão de i5 de Maio, sob a Presidencia do Sr. Moniz

Tavares.

O r. Rebouça ora. a discus ao, a que e

procede lo art. 6° do Projecto n. 14 de 1839,

vindo do enado obre filhos illegitimos.

Quando o nobre Deputado (o Sr. Fenaz) se

referio á Com-enção nacional da França dizendo

que tinha lcgi lado na materia com I referencia

ao Corpo Legi lativo do tempo do Consulado, me

diante a. iniciatiya do Con elho de E tac10 de Bo

naparte, en mostrei-me ~ pouc~ admirado' e

entfi.o o honrado membro mo tl'ando-se ainda

mal admirado do que u, dice: pois não coope

rou na Convenção nacional Cambacere ? ...

O Sr. Ferraz.- Nao cooperou, propôz.

O Sr. Rebouças.- Poi seja assim, bem que

e elle obrou no s ntido do honrado membro

para a questão, nao convém discutir. Certo e in

dubitavel, porém, é que elle foi o Deão do Con-
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selho de Estado; que, posto o projecto do Codigo

Civil á discussão do tribunato, e achando ahi al

gumas objecções, que até forão qualificadas ter

giversivas e tendent~s á que não passasse logo

ao Corpo Legislativo omesmo Codigo, como queria

o .primeiro Consul, Oambaceres esse grande ho

mem (uni dos dous segundos Consules), prestou-se

á lUna intelligencia, provavelme nte escandalosa,

da Constituição consularpara ser reformado, como

effectivamente foi o tribunato, e passar, como pas

sou, o Codigo geral, que tinha sido projectado e

dado por perfeito pelo Conselho de Estado em cus

cussão perante oprimeiJ:o Con ul,e com o concurso

dos dou~ segundos Consules; tanto é que Camba

ceres, um deUes, tinha por perfeitissimo o

mesmo Codigo, cujas disp0sições, na materia

sujeita, serviJ'ão ele base ao projecto de que tra

tâmos. Não fallo clos outros grandes homens, que

cooperárão ness~ codificação; cada um dos

quaes é uma illustração na historia da jurispru

del,lcla lmiversal e mórmente no direito civil.

Agora a questão.

O honrado membro parece-me que tem con

fundido a legitimação por subsequente matri

monio com a legitimação por gTaça e rescripto.
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Na legitimações por graça e re cripta é que

póde ter lugar a cli pensa do vicio de e pu

riedade; isto e dá, ou vindo o parentes até

ao -:1:0 grao, sobre escri.ptura de reconheci

mento do pai, verificando-se não fE.ita invo

luntariamente, por eft'eito de fal a ugge tõe

etc. etc. etc.; e é con ultadas toda a cU'cum-

tancia , que se dá o re cripta d legitimação

na conformidade de nossa Lei e especiahnente

da que ubstituio o Regimento do Desembargo

do Paço.

:àbs as legitimaçõe. por graça e rescripto

nao produzem todos os eft'eito da legitimação

por sub equente matrimonio, a qual por cli

reito positivo cOllStant~ da üd. Liv. 2° Tit. 35

& 12 faz dos filho, que a adquiJ:em, iguae

em todos os seus eft'eito aos ulteriormente

havido de legitimo matrimonio, como ,'e na

razão d stt perfeitamente legitimas fos em;

porém, endo empre da natureza dos que

as im pódem er legitimados, que sao aquelle

que em sua concepçao c llascinlento nenhum

vicio têm de esplU1.edade, como aliás os adul

terinos, os incestuoso, o, sacrílegos e a SIm

por diante. Sendo esta a verdade legal, não é
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menos obyio que o projecto que se discute,

estatue inteiramente 'onforme a legi lação do

Liy. 4° Tits. 02 e 93. Daya- e na pratica

grande desordem sobre a intelli.gencia do

Tit !)3, poi que então via-o e isto: quando se

trata\Ta da paternidade de um filho natural

propriamente dito, acodião immediatamente o

parentes tl'ansversac dizendo á uma voz que

a mãi era deyassamente incontinente; pelo

contrario, quando um padre, um parente, um

homem que fôra casado ou ainda o era, di

l>llllha de seu bens on da terça parte CID

fayor de determi.nado individl.lO, alú vinham

o parente I o herdeLros dizer: nao, lião é

estranho, é filho delle já quando era pacu:e,

parente da mãi em gráo dirimente, é filho

delle quando já era casado; de maneira lluC

yinha a ser a filia(;ão contra a moral c a
I

estar ona razão da maior impos ibilidade de

se dar a inculcada patel'llidade nesse mesmo

individuas, os meno o idoneo por sua acçõe o

á habitos de vida para se lhes yel'ificar m as

hypotheses, conducentes a estabeleccr-se a de-

ejada certeza moral da paternidade. Ora a

resolução, que deu a intelligencia conyeniente



07 -

.1.0 Tit. 93 da Ord. Li,'. 4°, em verdade me

lhorou muito a moral nesta 'parte.

~Ias ainda a moral continúa a sofl'rer nas

acçoe estabelecidas. obre a b.ase da Or(l

Liv. 4° Tit. 92 porquanto e ta Lei não tem

pre cripto de maneira nenhuma os meios pro

batorio .

Dá- e o absurdo, por \3xemplo, de ser ne

ce sario a prova e. cripta para um contracto de

maio de 00$000 em bens de raiz, de 1:200 900

.em moveis; isto depoi do Alvará ele 30 de Outu

bro de 1793 peculiarmente applicado ao Era 11,
,porque 'eg'undo a Ord. Liv. 3° Tit. 9, era taxa

.de 4 000 nos b us de raiz e 60 nos movei.

Ora exigindo-se tanto por uma prova'de ta

natlU'eza, e aliás d pouca consequencia, porque

)'ec111zia-se ao material, ao dinheÍJ:o l achava- e

ao mesmo temi)o que era sufficiente o teste

munho de dou:::; indiTielllO , que se diziao por

tadores le bilhetes e testemunha de certas Ím

pllclcncia, etc. etc., para decidirem de uma

herança importauti sima, introduzindo cm uma

familia' um individuo, que lhe repugnava e ao

contrario para excluir um filho, que 'Verdadei

ramente o era, de uma herança, expoliaudo-o.
n. II 1.2
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Ora este projecto põe as cou a.: no. de

vidos termo . pre ta lUll grande . el'Y:iço á

moral, á humanidade. Como não pa:. ar?

Dice o honrado membro que o m'tigo de

que se trata é contrario ao nosso. coo tumes

e á nossa legi la.ção.

Não, enhor,: e1le vai rectificar os nos o:

costumes, apoiar a ~10 sa legislação, porquanto

na maior pade da opposições doIS n cen·

dente ás fi1:iaçõe natLU'aes muitas veze

dá-se o escandalo do neto ficar abastauo e os

avós na indigencia: ba tando a l'cpugnancia

dos avós. á fi1:iaçao do netos, para que a

mães destes de sem lugar ·á discordia, e de

permeio á eUa,1S apparecerem prote tores com

zelo pharisaico á empregar todos os meios ele

opposição :, de maneira qlW, quando a herança'

nao era pingue, toda ella se acabava em sft

tisfazer aos protectores, etc. etc., restando desta

batalha repngnant <10 sangue e á todas a

relações de fami1:ia, nma inimizade perpe

tua entre os filhos e o~ pae de s 'U pae

elos sobrinhos aos tioP,' primos, do: tios aos
\ ,

sobrinhos, etc. etc. E::;üt lei previne i to quanto

é possivel, o reconhecimento du pae em favor
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elo filho natlU'al nunca deve ter a potencia in

compativel de c1esherdar absolutamente ao:

avó legitimos!

E este , partilhando da herança, não terão

razão e menos neces idade de negar ou ser ill

duzidos á se oppôr ao reconhecimento dos netos.

Além de que um filho natural no direito de

,uccessao não deve ser em tudo igual· a lUll

filho legitimo; poi que em nossos costumes a

educação do filho natmal quasi nunca é igual

a 40 legitimo; vindo este, na razao do melhor

direito, a ter maiores neces idades na vic1~L

moral e social ou civil e politica, e carecendo

o filho natural de tamanho patrimonio pata

e manter na sociedade como o filho le

gitimo.

Póc1e mesmo haver injustiça no herdar o

filho natlU'al com ig'ualdade, concolTendo com

o filho legitim sempre que a partilha eja

de algum cas~l, cujo bens o pae commum

adquiris 'e 'POl' eífeito de seu easamento com a

mae do filho legitimo, e' ntrando para a com

munhão conjugal, e na consideração dessa in

justiça talvez grave obstaculo haja á contracções

ele allianças conjugaes, aliás ~uito vantajosas;
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pois que da parte da mulhere sempre e tá

o melhor dote ·em bens reae . Por con egllinte

a differença por metade da herança dos filhos

natlU'aes concorrendo com os legitimo , con

ciliando os interesse deste com os daquelle ,

induz a perfeiçao de nos os co tumes, a Ye

rificação do direito e atisfação da' ju tiça

concorrendo para a allianças legitima, espe

cialmente com o paes de filhos natlU'aes.

O honrado membro tambem fallou da fa

cilidade de se fazerem falsos testamentos; mas

que tem o projecto em discu ao de e en

eial com isso?

O Sr. Ferraz.- Fallei nisso de pas ag m.

O Sr. Rebouças.-Eu sei que recentemente

mn Escrivão de Juiz de Paz de propo ito fez

um instrumento de approvação sem a com

petente testemunhas, nem declarar que pe

rante ellas lhe fosse testamento entregue

pelo testador; e fez essa malfeitoria offi ial

para que. o testamento fôsse nullo' por aber

que o herdeiÍo era homem, que se tinha oppo to

á. ua eleição de Juiz de Paz (1°isadas). Como

o bom do E crivão era um pobre, que não

tinha cabedal nenhum, que pudesse indem-
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rnzal' a herança pelo facto de commettel' um

erro de oflicio desta natureza, ficon impune e

tido como homem importantissimo de seu par

tido e de quem tudo se poderia fiar! Attentas

a razões exposta, continúo conSClenClOsa

mente a votar pelo projecto.



CAMARA DOS DEPUTADOS

« Jornal do Comlllercio » de 22 de Maio de 18~6.

·Se ão de 19 de Maio, sob a Presidellcia do Sr. Moniz Tavares.

Continuação da discn são do art: 6° do pro

jecto antecedente sobre os filhos illegitimos.

O Sr. Rebouças.- Bem desapercebido estava

eu de ter de faliar agora, dando-se-me a pa

lavra, que hontem no decurso da discussão

pe~lira para responder. Mas, sempre em respeito

aos honrados membros, que me hão precedido

persistirei sustentando o voto, que tenho pro

ferido em favor do projecto, cuja discussão con

tinúa, principalmente sobre o artigo sujeito.

Primeira e segunda vez o homado membro, á

quem com preferencia me d.iJ:ijQ (o Sr. Ferraz),

trouxe em 'seu apoio a autoridad~ do illustre

Cambaceres, no intuito de provar que tendo

esté grande homem uma I opinião contrária aos

costumes da França durante a Convenção Na-
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logo lepoi.

Assim é que nao serei demasia,do se, a

exemplo do honrado membro, por seglmda vez,

IDe referir a tão illustre Jmisconsulto, com

prehcnden lo differentcmente esse seu compor

tamento' porquanto no tempo da Convençao

Nacional a França era considerada como n'um

estado de di oluçao de sua antig'a organisação

oeial, e m tal caso uma lei de fifiação.e suc

ces. ão nahlral seria de indole a,bsolutamente

oppo ta á pree:~,·i.stente. o tempo do consu

lado, porém, tratava- e de reorgarnisar a nação,

e já uma lei obre o reconhecimento e defl'e

rencia dos filhos natnraes não deveria deixar de

e conformar ás tendencia sociaes e ao futuro

nacional, que se tinha em vi ta. Nem é de

01' r que por experiencia da incompatibilidade de

11ma lei da Convenção Nacional com os antigos

co 'tume da nação, ti, es e mudado de voto esse

grande homem, qne o honrado membro aifu'ma

tê-la propo 'to.

Como experiencia do resultado na pratica

de uma 1 i civil mediante os periodos revolu

cionarios da Convenção Nacional aos Conselhos
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e Directorio e desses aQ Oonsulado? Tanto é

que no projecto do C cligo Oivil principalmente

se teve eTI;l vista uma razoada l'ef6rma dos co'

tumes e o estado ele reorganisação social, em

que se acbavR.o ·empenhados os respectivos es

tadistas e jlU'isconsultos,· e nno regressar ao que

antigamente er~ legislado sobre a succe ão los
filhos illegitimos ou bastardos (a qnal heredi

tariamente era nenhuma) que no mesmo\ Ooc1igo.

,e partilllár~o os interesses hereclitarios entre

os ascendentes, os colateraes legitimos e filho

natLuaes; e, tratando-se especialmente do aJ:tigo,

que corresponde ao que cliscutimos: foi por

lUna emenda ela referido 00ns111 Oambaceres

que elle passou, fallando consecutivamente á

Malleville.

Assim mesmo o Ooeligo Francez é menos amplo

para com os filhos naturaes reconhecielos el<r

que é o artigo elo presente proje?to em eli '

cussão ; pois qU.e este quér que oS filhos na

tnraes partilhem a herança paterna por igual .

com seus av6s e que, conconenelo com os

filhos legitimos, tenhãQ tanto ele herança pa-
I

terna como metaele elo que tiverem estes; entre-

tanto que o Oodig'o ele França só confere ao
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{ilho natmal um terço da porção hereditaria"

que elle teria se fôssc legitimo e, na metade,

não Ó onCOl're com os a cen lentes, senão com

os, !l'mao. irmaa, e ainda na falta de te. não

'uc ~àc no total enão em tre. quartos,

Além de contrario á no . o. coo tume', con idera

o hOl1l'ado membro que é iucompl ta a dispo içã<;>

do pr ~ecto qne se discLlte; porque, contemplando

a hYIJothe c da coincidencia do rapto com a

conceI çao, nuo ontempla os asos d.e e. tupl'O

por ,7iolen ia da propinação de narc?ticos e

outros imelhante, de que a~ everoll fazerem

mcnçao muitos Codigos de nações civili ada

que nomeára, Ma não notou o hom'ado membro

que simelbante argumento cria para augmental'

a di. po. içoes do al't. 2°, quando e discutia

e não para rejeitar o de que e trata' a ml

como que ndo conforme c\ moral, que e teve

jn tamente em vista no prc ente projecto, não

admittir acçao alguma de reconhecimento de

filiaçao natural sem e fil'mal' em prova e::;

criptas, evitando todas aquelht , que fô sem de

naturellla á manifestar qua sql1er factos oft'en

8ivo' ela decencia, a::; duas espc i s mencionadas

vil1hao á r pngnal' ao intuito elo me mo projecto.
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Quanto maIS que, apezar de alg'uns exem

plos raros, não deixará. de ser questão medico

legal se a geração ou concepção ão compativeis

com o susto inherente á violencia e estado de

dormencia e insensibilidade á que se refere a

,opinifi,o do illu tre Deputado.

Dizendo que não vinha preparado para a

pre ente discussão e que se guardaria para a

terceira, o mesmo iUustre orador citava Oodig'os

das nações, expunha fa~tos e textualmente lu

gai'e::; da nossa legi lação e até opiniões cano

nicas. Emtan to outro que não fôsse o honrado

Deputado dar-se-hia assim por muito preparado

e prompto para qualquer discussão!

Até me arguio de petição de principio a re

ferencia do § 12 da Ord., Liv. 2°} Tit. 35,

dizendo que restava saber qual era o direito

de que tratava aquella Lei.

P~tição de principio haveria se eu me não di

rigisse á illustraçaó desta Augusta Oamara e

mesmo ao honrado Deputado, Jurisoonsulto tão

sabedor; ou dignando·.se perguntar-me, qual

era o direito de que trata a Ordenação, eu res·

pondesse com as mesmas palavras della. Em

verdade, poderia eu desconhecer que o honrado
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membro, ou outrem oubesse pelfeitâmente que

os filhos naturaes, que se não podem legitimar

pelo subsequente matrimonio, são os adulterinos,

os incestuosos e quâesquer outros sujeitos aos

impedimentos 'de agnaçao legal ou espiritual'?!

Para sabê·lo basta combinar a me ma Ord.

Liv. 2°, Tit. 35 no § 12 com a do Liv. 4°

Tit. 92 e 93, con ultando a Constituição me·

tropolitana no Li\". 1°, Tit. G7, §§ r e e

guintes: ou vêr qualquer des a obras de direito

pratico muito correntes no fôro judicial.

Se, todavia, me quizer perguntar o honrado

membro qual é o direito de que fana o § 12

da Ord. Liv. 2°, Tit. 35, eu lhe direi que é

o direito civil.

O Sr. Ferraz.- (Dá u?n apa1'te.)

O Sr. Rebouças.- l' ão, senhor: no que ha

dúvida é e uma di pensa. concedida pela auc

+.oridade eccl~siastica de j LU'isdicçao ordinaria.

para o ma,triruonio entre pessoas, que não o

poderião eontrahil' sem ena, p6de produzir o

effeito retroactivo in ?'adice matrimonii de le

gitimar a preexistente pi'ole, resultante de coito
illicito e vedado.

Mas sobre de\" l' se deciJir por qual direito



- 188-

se acha estabelecido que o subseqnente ma

trimonio legitima 1;.;1,0 s6mente o~ filhos na

tm'ae , propriamente ditos, e nao os e puno l

nao é licito duvidar que.é pelo clll'eito civil

á vista da Ord. Liv. 3°, Tit. 64, e da Lei de

18 de Agosto de 1769; nM cumprindo tam-
. bem pôr em duvida qne assim se achasse lJ

fôsse por direito civil estabelecido ante e depoi

de por direito canol1ico se tratar da dispensa

de que faliei, Além de que, para a discu sao

dó artigo, de que 110S occupftmos, não vem á

proposito discriminai' e por direito civil ou

canonico, ?l{ se por ambo', Osubsequente ma

trimonio s6mel1te legitíma a preexistente pr61e

natm'al e não a espLU'ia, de qualql1er especie;

uma vez que o artigo primeiro deste mesmo pro

jecto passou excluindo mui positivamente da

legitimação de que se trata os filhos aduJ

,terinos.

Um outro illustre Deputado, que pretende

tudo ou nada, achando o projecto diminuto c

insufficiente, e dizendo não querer admittir re

fórma alo'uma, que geral não seja, o achou,

em referencia áquelle illu tre orador, deffi

ciente das duas especies 1'e 'pectivas ao rapto
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por violencia, c ao coito em estado de insen-

ibilidade por effeito de propinação de algum

narcotico. e o presente projecto comprehende,

como se nao póde negar seriamente,· mais de

um capitulo da lcgi lação actual, é obvio que

o honrado membro o deveria preferir,' não

eodo o ca o d obter o bem ab oluto senao

o prova,el. Me mo a l'esp ito daquella duas

especic bem poderá propô-la em. terceira

di cu ão e ,er-. e-ha e não ão ab olntamente

incompatiyeis com u, ba e moral e a proya

e cripte't, em que 'e fundamenta a refól'ma legal

qlle pretend mo'.

Dice mai honrado membro qu a di-

vi ào da herança patm'na entre o. filhos na

tlU'ae e o a cendente. tenderia ao pauperi 'mo

que considerou um cancro nu.l1o o de alguma

naçõe da Emopaio

Se o pauperi mo manifesta a indigencia em

no e a accumu]açao ia riqueza em outro ,

CalDO e póde dizer que o presente projecto

tenc1e á essa. molestia oeial, qhanc10 pelo con

trario e dirige á din ão c10s haveres do pae

ele filhos naturae , entre este e eus avó e

entre os me mo e os filhos legitimos, conci-
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liando as affeições do sangue e os interes e

materiaes?

Accre centou o illubtre Deputado que a dí
vlliao proposta por metades dos acervos hel'e

ditarios entre os netos e avós e os irmão na

tmaes e legitimo, era de muito di:fficü exe

cução por depender de conhecimentos alg'e

bricos. Ainda sendo assim, quem determina a

clivisao? Não são jmi consultos assaz pos

suidos desses conhecimentos?

A verdade,. porém; é que jámais fôra um

obstaculo para a realidade prati'a das partilhas

entre os eoherdeu:os, un quinhoeiros do monte

herec~tario in capite e outros in sti?'Pes) como

não raras vezes acontece, concorrendo tios com

obrinhos no direito da representação do a'

cendente denJnto e me mo do irmão e tio

commum. Tambem e clico que a falta do re

conhecimento dos paes natUl'aes para com seu

filhos, via-se' na numerosa ac umulação deste

em alguns estabelecimento. publico.; argu

mento, que aliás caberia melhor a quem defende

o projecto, pois que o facto a que se refere,

depõe da legislação exi tente omprovando, ua

ineflicacia.
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Não menos se dive que era uma inj ustiça

não contemplar na seri la. provas da filiação

natmal a da existenda publica do concubinato

e notoriedade do facto da manutençao da COD

cubina e concomitante procreaçào elo filho."

ma o além de ter o inconveniente de de

pender de prova te temunha s, e de fazer pa

tente no fÔl'o judicial factos yergonho o de

vida privada} contra o intuito moral da Lei,

cujo projecto se discute, n<to.é muitas vezes suL

ficiente para estabelecer ê.~ c1es jada certeza moral

da paternidade; e aliá, 'eria igualar o con

cubinato publico e escandalo o nos seus effeito

á cohabitação legi!ima matrimonial.

Muitas vezes o concubinê.tdo con ente con

tinuar á cohabitar (~om a concubina, que tem

filhos e sabe não serem eu, por uma conele ~

cemlencia inhel'ente ao vicio le sua situação

á.· 'ez. m smo tenelo-o' por converrçfio ou

vaidade; . em que todavia no fundo reconhe ,a

a realiuac1e do que na apparen ia inculca.

O que no e tado conjuo'al, me mo por amor'

da d cencia e da moral pa sa, mediante o

principio -. pate1' est ille fjW3112 nuptire demon

t1'ant, por maior força que tenha, nunca a
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póde ter tanta CJ.ue eJa apaz de po. tcrgar

ab olutamente a yenlade quando esta se de

mon tl'í't evidentemente. Como se poderia poi

admitti-lo por infalli"el tratando da :fi.liaçao

l1atLual ou sujeitar :1 'deci ão judicial mediante

proyas testemunhae sem prejuizo da decencia,

que cumpre promo\cr garantir?'

Em ig'ual sentido affil111aVa- que a Lei

actual tem estabelecido por proya da pater

nidad' o ser a cop.cubina te1Í.da e mantellc1a;

o que me parece nada menos do que on

fundir com a Lei opiniãe do' Guerreiros, Ya1

lascos Pegas e outro quanto modernÇtIDente

á. elles se refer m. A Lei que é a Ord. Liv. 4°
~rit. 92, o que trata é de estabelecer quae

ao o filho naturae, dizendo. que ão os nas

cido de homem c mulher, que se podess 111 li

YTemente casal' querendo, de e crava propria

ou aY1eia, s~ por morte do pa o filho fi a. se

forro. Tambem trata da succe. são dizendo que

o filho .natmal do peão herda aó pac como

herdaria o legitimo e por igual concorrendo

Gom c..'te; e, -ao contrario, que o natural do

cayalleiro e dJahi para cimn I?iO p6de hcrdar

~ seu pae.
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Entretanto visiyelmente nao diz essa Lei

cm parte alguma de que modo a filiação na

tural deve ser pro,ada . ante parece não dar

por nece sa.ria concliçao a de 'er a ·coneubina

teúda e mantelÍda pelo concubinario, poi que

cm regra teria excluido o fiU10 da e crava alheia,

que mai propriamente deve er tet'Ldar e man

teúcla I 01' seu senhor.

Manife tamente o illu tres Sr.. Deputado,

que . e tôm declarado contra o pre ente pro

jecto se dividem em dous lados se. assim se

p6dem lenominar, o do que querem que os

íi1ho natnrae herdem com o legitimo, pre

tendendo. qu a ucces ao do de cendentes é·

ele direito natural ü o que I retendem que a

ncces ão hereditaria <leve er cxclu ivamente

privativa da filiaçao legitima. verdade, porém

não e acha em nenhum do dous extremo .

O direito herec1ital'io é meramente de in ti.

tlliçào civil ou do dominio da Lei arbitraria

quando muito de dÍJ:eito natural mediato e não

immediato ou de direito natural applicado á

onveniencias sociaes. O qne é de lircito na

t.l1l'aI é a obrigaçao, que tem o pae de ali

mentar aos filhos' e por cssn l'azf\,o se dá dos
R. II U
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clerigos regulares e eculares para com . etlS

filhos sacrilegos, dos descasados para com seus·

adu1terinos e do. parentes para com seus in

cestuosos, . etc., etc., etc. A' respeito dos na

tmaes já os ar entos não sao sámente ne

[ame pe?'cant, mas tambem alguma causa ivil

em COlTe pondencia á posição e haveres do

pae.

Os legitimos é que requerem todos os ali

mentos naturaes, moraes, civís e politicos.

E é entanto, pois, que não posso deixar de

sustentar que no presente projecto, propondo

se os meios de fazer efi'ectiva no intuito moral

a Legislação existente, cuida-se de rectifica-la

conformando-a perfeitamente aos nossos bon

costumes e induzindo-os á maior perfeição.

Quando digo que as condiçoes provatorias da

filiação natmal, prescriptas no art. 2° e já vo

tado, favorecem aos filhos natluaes, é porque

estou persuadidQ de que o pae. sabedores de

que de outro modo se não poderá verifiCaI; pu

blica e judicialmente sua paternidade, com ef

feito terão todo o cuidado de o. reconhecer ins

trumentariamente logo que nascidos, e depois

disso, na primeira OppOl'tunidadE;, provavehnente
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ante que outras paixões os desviem dos pn

meu'o deveres paternaes,

Quando digo que a divisão ela herança pa

tema ntre avós e netos erá mai eflicaz a e tes

do que a successão na totalidade, é porque desta

resulta uma qua i certa opposiçao ela parte elo

parente que habituado, ao gôzo do ben do de

functo ou ambicionando-os, acha licito tudo.
qnanto tende a conserva-los nelles ou adquiri-los

até me mo o que repugna mais á verdade e á

natureza! E pelo contrario na partilha da he

rança entre os avós e netos continuará a haver

a harmonia preexistente em vida do filho e pae

commlID1·i e não estabelece para melhor, Oll

dar- c-Ihe-ha a conveniente expan ao com pro

babilidade el on ergu' do avô ao neto o pro

prio qLúnhão ..woengo em tempo c1~ aber e te

melhor aproveita-lo: pois ele ordinario o filhos

llatmaes, att nta 'ua minguada educaçao, care

cem immecliatamente ela necessaria aptidão para

administrarem a primeu'a herança} que adqull'Í
rem.

Em verdade, senhores, -figurai um pae que

vivia abundantemente em companhia de seu

filho usu6:uinc10 todas as vantagens correspon-
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dente á, ab tança. e riqueza de te. Suppondo

que esse filho fa,11ecc, deixando um ou mais fi

lhos natm:aes; e que succedendo estes a tod~ a

herança, passa a administração della para sua

mãe, para algum parente, tutor ou curador; des

cendo em consequencia o pae legitimo da posi

ção folgada e abundante em, que vivia, a um

estado de penmia correspondente á ua a'vança

da idade e falta absoluta de bens! Este pae do

defunto, que em virtude da Lei está de pos e dos

bens, que hão de pertencer fLO neto, depois de

julg'ada a filiação natural deste, terá tanta ab

negação de si e tanta obtemperança ao direito

implícito do neto que o reconheça e:ffectivamen

te entregando-lhe todo o cabedal hereditario?!

mais 1usual é que principie por má vontade,

proceda por necessidade e continue por vingan

ça; não faltando fautores interesseiros a persua

di-lo de justo e razoavel simelhante comporta

mento. Ainda que finalmente o neto vença ser

lhe restituida a herança paterna, o que vale um

maiOT compp.to material de herança sem er

acompanhado do inapreciavel bem mOTal do

eomprazimento dos ascendentes do deftmto seu

pa.e? ! ...
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Simelhantemente quando digo, que conduz a

verificar-se a herança paterna dos filhos natu

me::;, concorrendo ante por igual do que por

metade com os filhos legitimo " é porque assim

estes não terão o mesmo estimulo e interesse em

oppllgnar-lhe um direito, que se combina com

a desigualdades de educação, representação pu

blica e necessidades civi e politicas, que com

mummente e clão de un para com outro ; o

que aliás não véda aos paes, que dispondo de

:ua terça, reparem sempre que essa desigualdade

facticia entre o natmaes e o legitimas real

mente nao exi 'ta.

Tem- e dito que muitas vezes os natmae',
preexistem aos legitimas no direito ás consequen-

cias da paternidade. E quando e dá o inver

so? No primeiro caso, não se p6de dizer que o.

legitimas prejudicao os natmaes, porque estes

quando muito, p6dem ser igualados aos legiti

mos. o segundo caso, porém, os natm'aes não

vil'áõ a entrar no direito, que os legitimo ha

vião plenamente adquirido?

Pensando obre a utilidade moral e material,

resultante da exposta harmonia dos direitos l'e 

pectivos em si e em suas consequencias, dice eu
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que a igualdade, que e pretendia preponderasse

no concmso dos filhos natmae e os legitimos á

herança paterna, poderia muitas vezes ser injus

ta na razão de er em maior numero os casa

mento em que a commun4ão de bens é intei

ramente vantaj osa ao conjuges; vindo a meação

destes em partilha entre o filhos natluae e o

legitimos a ser qua i toda composta de hens

originariamente proprios da mãe destes..A. esta

ponderação e me respondeu, que nem empre

as mulheres vêm á communhão com mais bens

do que os maridos (o que jámais negarei, pois

que não me firmei em '1illa absoluta generali

dade); e que no caso contrario pódem-se casar

por contractos antenupciaes. A~ alliança con

jug'aes, precedidas de contracto, são raras entre

nós, e commummente enc3:.rad~s como repu

gnantes á dignidade de taes allianças. E de

mais quantos são os que comprehendem e for

mulão pelfeitamente simelliantes contractos an-

. tenupciaes para que sejão efficazes a toda a

prova? Nem se póde negar que a certeza ou

simples informação de que um homem, que se

pretenda casar tenha filhos naturae com direito

a succedér-lhe seja um obstaculo á contracção
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e complemento das pretendidas nupcias' e que

a certeza de que es e direito dos naturaes nao

el'á senão equivalente á metade da dos futmo .

filhos legitimos attenual'á á esse obstaculo e na

m~ ma razão augmentará em numero a allian

ça conjugaes, provavelmente vantajosas ao

conjuges. Poderão ella deixar de er na maior

parte utei ao filhos naturaes, tendo de parti

lhar de acque tos conjugae tanto maiore

quanto mai . bem pen ada e reflectidas fôrem a

alliança respectivas?

Pen o me mo que esta Lei será vantajosa ao

filhos naturaes, removendo toda a supposiçãO,

contrária ao dir ito, que devão ter no ben

alloc1ialisaveis por efi'eito da Lei de 6· de

Outubro de 1805.

Parece-me, pois, senhores, ter mostrado que o

projecto em di cus ão no artigo ujeito corres

ponde aos antecedentes com o :fim de fazer efi'ec

tiva a legislaçao actual sem faltar á moral e á

decencia que principalmente cumpre guardar na

acçoes juc1iciaes, tOl'nanc1o menos eventuaes e

TIl nos numerosas as questões hereditaria en

tre ascenc1entes e c1escenc1entes e collateraes, em

que se dá o direito de representação; demon-
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trando ao mesmo tempo a inefficacia, improprie

dade, :fl'aqueza e inconcludencia dos argnmento:>

apresentados para contraria-lo.

Persisto pois em tndo no meu voto.



C MARA DOS DEPUTADOS

Jornal do Comll1el'Cio • de 3 de JuliJo de 1846. - Ses_ão de 30 de
Maio d 1 i6. - Pre idenc1ado 1'. ~fonjz Taval'e .

Di cu são do Voto de Graças.

O ~ 'r. Rebouça': --Senhores, eu estaya no

proposito de dar o meu voto ao projecto que

e ai. cute, sem o motiva,r, e perando do cUs

tiucto ómclore, que pec1ll.'<lO a palaVl'a immedia,

tamente ao começo da discu ào, cumprissem

pIem 'imamente a razão, que se tem dado por

dogma f'undamental da utilidacle e ,antagem

das cU cu soe desta natureza' succec1e-me po

rém, que, ouvindo mui bem a exposiçao do'

fa.cto e todas a razões concernentes ás ques

tõc ujeita, não compl'ehenc1es e de uma m<:l

neira a' az liquida! qual a norma de proceder

ou a politica que a Cama.ra deseja que o gover

no siga franqueando-lhe amplamente os meio

de a realizar. Quer o honrado membro (que logo

Se mo trou queixoso de minha proposição)...
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o Sr. Ferraz:- ào.

O Sr. Rebouças: - ... ayaliar se nisto tenho

alguma razão? DiTá si da discussão tem resul

tado a certeza de qual será o meio mais adap

tado a seguir o Governo para satisfação das ne

cessidades, conveniencias e vantagens da admi

nistração interior elo paiz? E se tambem da

discu ão res'ulta qual o meio que empregará o

Governo Pil . dirigir em bem do paiz, segundo

sua ~onra, sua cügnidade e gloria, as neg'ocia

ções com todas as consequencias, que se dão na

actualidade a re peito do Rio da Prata e da

Grã-Bretanha.

.Nó ficamos é verdade, muito conscios e es

clarecidos dos factos e Legislação respectiva.

Não e tamos em estado de duvida de cou a.
nenhuma das disposições do direito das gentes

em sua generalidade, ma,s qual deverá ser pre·

cisamente a politica do Governo do Brasil na

actual conjunctura? Não o pude completamente

inferir de uma discussão tão luminosa! Nestas

circumstancias nao me devia contentar com o

voto symbolico. Em todas as sessões, em que

tenho tido assento nesta casa, jámais deixei de

tomar parte na discussão do Voto de Graças.
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Como assim conservar-me-hia agora silencioso

até final votação?

Quanto á administração interna ou externa,

mostrou-se que o Governo havia satisfeito ás

condições de segu.rança e mesmo por extensão

·ás de seg'lU'idade; mas con istirá nisso a missão

de um bom Governo, e m6nuente depois que o

paiz foi restituido ao gõzo de paz g'eral, depois

que o paiz se achou em circumstane;ias de não

se conservar no e tado de inacção e deficiencia,

em que se tem achado, no desenvolvimento e

pelfeição de todos os meios que devem apre

sentar aNação verdadeiramente no caracter de

um ente moral po suido de todas as forças e

virtudes?

Explicando que assim entendo que deve ser

um bom Governo, é, com taes condições) que

concorrerei com meu voto para se renderem gTa

ças ao Throno. Quanto á politica externa,

faliarei primeiramente do Rio da Prata.

Tem-se demonstrado na casa que o Bra~il já

mais hesitou em reconhecer na Confederação

Argentina uma Nação livre e independente e

que conformemente se achava em relações com

ena; l'econhecen-se que esta Confederação, como



- 20q, -

o Bl'asil, se aohava restrictamellte obrigada a

mantêr a indepenc1encia do Estado Oisplatino i

reconheceu-se não menos que, estando a Oonfe

del'açã? Argentina em guerra declarada para com

a Republica de MOlltevidéo, não era incompatí

vel o seu estado de belligel'al1te com aquella ~ellI

obrigação de mantêr fl. independencia da Repu~

blica do Uruguay. Seria i)ois compativel com

esta tão positiva e categorica declaração o facto

ele não se reconhecer na mesma Oonfederação

.Al'g-entina o direito de institlúr um bloqueio con-

tra esse outro Estado belligerante, amplo ou

limitado como lhe parecesse, uma vez que effec

tivamente verificas8e ter os meios necessarios

para realiza-lo? Não, sem duvida alguma: não

seria, ,compativel.

Logo que a Oonfederação Argentina é uma

Nação livre e independente, logo pois que não

complicava com sua obrigaçao de manter a iD.

dependencia e nacionalidade de lVIontevidéo esse

direito, que pretendia realizar de belligeral1te;

logo pois que corno belligerante podia empregar

o meio legal de um bloqueio, porque o podia fa-,

zeT eii'ectivamente; se alguem da parte do Brasil,
neg'ou este direito ou o lião reconheceu pondo
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cm lJuestao a legitimidade do mesmo bloqueio

fez uma offen a a.O ali'eito da gente contra a

Confederação Argentina, fez uma excepção ao

indubitavel reconhecimento' de ua nacionali

latla (aM, tão aUlplo e conforme a todos os

principios e ás C011 ideraçõEls devidas á Confe

deração Argentina omo aç<lO livre e inde

pendente) com direito de e queL'í:ar efficazmente

de imelhante pro eclimento.

_ em eria cm dctrim nto do Bra il tê-lo o

,'cu ov mo 111 ju. ta e r para fora consideraç~o.

Oda França não faltol1 a i reprovando os xces

sos do eu delegado conycrtcndo em con

quista o protectorado da ilhas do Mal' Pacifico,

E demai quamlo 6 que e len esse acon

tecimento notoriamcnt", refractario n,os illcon

testavei factos do reconhecimento da naciona

li.dade e independ ncia da Confederaçao Ar

o'entina e da un, qualidade d belli.g rante

conforme ao dir ito das gentes que cumpria

guardar? Depois que o Chefe politico . mi

litar da Confederaçao refl1 ou ractificar total

mente um tratado, que se havia feito em eu

nome como parte contractante com o Goyerno

do Imperio do Brasil.
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E porque elle refusou l'actificar á esse tra

ta,do? A di cus ão mais ele uma vez tem de

monstrado que foi pela. razão de que ne11e se

envolvião estipulaçoes, que erao incompati,eis

com a independencia do Estado Oisplatino,

dizendo aquelle Ohefe militar e politico da

Oonfederação Argentina qu~ a respeito do Es

tado Oriental do Uruguay e devia contractar

com o qu~ ellé c1izia seu Presidente ou Go

verno legitimo. Ora esta razão, a meu yêr,

não clevia motivar em alguem e muito menos

no Governo elo Brasil, outro garante da in

elepenc1encia do Estado Oi platino, receios pela

inelependencia do me mo Estado. Oomo, ao con

trario, de então para o diante se elarião es es

não merecidos receios? O Brasil elevou a ca

tegoria ao eu representante na Oapital elo Es

tado Cisplatino (apoiados) j e, depoi daquelle

incompativel procedimento sobre o bloqueio,

deL'\:ou de continuar a ter algum re13re8 ntante

junto ao Governo da Oonfec1eraçao l.rgentina.

Senhores. Se o Brasil profes ava 'er neutro

a respeito das que, tões entre o g neral üribe

e qU\3m governava na capital .:itiada c1 Mon

tevieléo, ou não tivesse representante algum
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na capital itiac1a, ou tendo-o ahi, tambem o ti

ve e jhnto do itiante. 'eria me. mo do intere e

do Bra il, n0 ca o ele inclinar- 'e para alguma

c1'1' parte, er para a o cnpada pelo Si

tiante, onde residem o malOre e mai5 reae'

e pacifico intere ses do subdito brasileiro

e não para a parte itiada ou cidade de -1on

tevidéo, re ielencia qua i exclusiva ela força ar

mada e dos que vivem ~os evento e vicissi

tudes la guelTa civil. ~o que não acho razào

á Confederação Argentina é a re peito de o~1tra ..

occlU'rencia, que mui bem justificão o Bra iI

perante o direito das gente ; porque, limi

trophe como é oBra il elo E tado de UOl1te

vidéo e taria de sua parte evitar dignamente

que lhe yie 'se 'í, capital o general paz e pro

cura e entre nó. um a ylo Ç> general IU

tuoso Rivera? Houye uma onte tação f'obre

a obtençao de I a saporte para e 'te ultim

a ylado; a, final e lhe con edêrão, heoa á-'

agua ele Uontevidéo e mediante uma Cl'l

ameaçadora de consequencia ommo a, mu

da- e o Governo elaquella praça c o general

Fructuoso Rivera se apre enta á testa do exer

cito deHa, talvez como, por asstm dizer, ar-
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bitro dos destino' de toda a part- occnpac1a

p ··la, for as qne lhe obedecem, e a c, trangeira

que o auxilia.

Entretanto se isto é uma clifficulc1ade para

a definitiva pl'etençào do Pre idente (que e

diz de facto) general Oribe, infelizmente po_

deria tê-lo obyiado o Brasil, se o illustre De

putado ex-lY1ini tro dos egocio E 'trangeiros

clcmonstrando que negára dar pa' aport8s áqnelle

general a y1ac10, a final 1h o não concedes e. em

razão procedente para que de i. tisse elo plau

fliyeis principios em que aliás se fundá.ra para

118o'a-lo. á requi içao do repre 'entante de Lon

t Yidéo, como o succe.50 faz vêr. Uma de

auas: ou deyia concedê-lo logo ou nega-los

. empl'e, como por bastante tempo reiterada

mente o negára. Havia, mais uma razão pes

[wal para isso o como . e houvera nesta ca a

(> illu tre membro ou }\fini tro do egocio. E

tl'n,ngeiro para com o honrado Deputado qne

dicera ser fraqueza a. neo'ativa de tae' pas a

portes. E é depois de nma occurrencia desta

natureza, que se concedêl'ão; nrro se diz con

cludentemente o por qu . O direito que entào

c1ominava, erG o mesn10; a Cil'C1ll11stancia.s não
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creIO que muda sem, enao po teriormente de

facto pela presença do general Rivera em Mon

tevidéo. Dizendo que a Confederação Argen

tina como nação belligerante tem direito [L

obter uma satisfação pelo demonstrado facto

elo nao reconhecimento do seu bloqueio geral

ou par ial egundo o ?nB?nor'and'wn, considero

que é muito opportuna agora a occa iao de a

elar estando como se acha o Governo de

Buenos-Ayres, m menos boa circumstancias

elo que se achava então.

Reconheça e veja 11e o Brasil justo e ge

neroso dar-lhe e sa atisfação e demonstrar ao

mesmo terr.tpo, fundado no direito dos neutros,

que não podia obstar a que Pae ahisse d/aqui

nem Fructuoso Rivera; poi que o Brasil não

é lugar de detenção de estrangeiros fóragidos,

seja elo territorio da Confederação Argentina, seja

elo de Montevidéo, como ainda de qualquer

outra parte; restabelecendo por todos os meio

os mais consentaneos a confiança, que deve ser

mantida entre os GovelTIos c1e toc1bS os Es

tados e melhormente c10 Estados vizinhos.

Tem se dito nesta Casa que o Brasil de

veria protestar c1este e c1aque11e, Diloc1o, nestas
R. II 14
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e naquellas circumstancias m no graves! Mas

não vi nem ouvi que uma voz e ]0' antasse

para dizer que o Brasil deveria e deve pro

testai' contra a u mpação, que essa,s duas

nações colossaes da Emopa estão perpetrando

contra elle quando fazem lo Rio da Prata e

seus confluent s um mal' c6mmum, desti

tuindo-o assim do domínio da parte que ex

clusivamente tem a nav gação des es rio'

porquanto, egundo o direito las g ntes o

Brasil é dono desse no (Apoiados) e ao

menos de metade em conclU'rencia com os Es

tados a elle adjacentes (Apoiados). E' a e'se

Estalios, que pertence le commum cbm o Brasil

a posse da navegaçao de taes rios e nao a

quaesquer na ões eur péa . - Oomo as im, em

silencio' o Brasil? Oomo de qualquer modo

consentir que essas nações ul'opéas entra 'em

esses rios e os occupem por . us navios e al'

.mados m guerra?!... E ao depoi que diffi

culdac1es nao se accumulal'áo ao no.'so paiz'?

Não- é s6mente franquea,rem-se absolutament
, >

os interesses commel'ciae' a essas naçoes; o

futuro, meus, enhores, o futuro!! (Apoiados.)

Está. me parecen lo que os agentes dessas
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duas potencias ~uropéas irão fazendo dos di.s

sidentes e refractarias á Confederação do Rio

da Prata o mesmo que fizerão Fernando Cor

tez e Francisco Pizarro sobre o Mexico ~ o

PerÍL. O primeiro, prevalecendo-se dos resen

tLmentos de alguns .caciques, e e pecialmente

da republicas do FIa caltechs para conseguir

toda as força materiaes e pessoaes e vanta

jal'- e na guerra contra o imperador daquella.

grande parte do continente americano, illu

(lindo-os com promessas de melhorias de Es

tado, sacudindo o jugo ele um despota oppres-

01'. Oresultado foi, porém, que ficárão escravos

(Apoiados). O egundo prevaleceo-se da inimi

zade que havia entre dois iTmão Incas para

atiçar o facho da discordia e ~Lpossar-se quasi

instantaneamente (A.poiados) daquelle grande

paiz do omo e da prata, regando-o do sangue

ele seus natlU'aes, que afinal não ficárão menos

escravos do que os Mexicanos! E provavel

mente o que ha de acontecer ao Estados dis

sidentes e refractarias da Confederaçao do Rio

ela Prata, se se continuarem a prestar ao es

trangei.ro conqtústador com apparencias de

auxiliar e intervir pela paz commum.
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Perguntaremos a nó mesmos se o Brasil

com escas o meio de proT. r á sua . eglU'ança

em todo o litoral do Imp rio, que banhão a

agp.a do. Oceano Atlantico, poderá ter de

prompto os meios precisos para manter um

exercito e uma esquadra, que lhe guardem

toda a sua fronteira ócciucntal e tenha na cou-

v nient immunidade o Rio da Prata todo

os seu. copfluentes? Uma vez que deixe d<'

ser de algtU11 roouo imulaua a influencia real

e illimitada dn.s <.luas O'l'and s naçõ s da Eu

ropa sobre as difi'erente. I artes dos dominios

da Confederaça,o Arg' ntina, como da iapital

da Republica do Uruguay (cuja pO."e, pelo

que re..peita ás cousas elo valor, dá- e 1301'

averiguado pertencer por titulo de alienaçào

ao commercio inglez). Chega.elo es:;;e estado

de cousa., a posição relati"m d Brasill'lerá si

meThan~e á dessas eUl'opéas' naçoes que, a seu

pezar, se vêm na necessidade de ter força de

terra e mar permanente para manter o equi

librio e entreter o respeito entre as mais po

tencias susceptiveis ele uma eli s nçao de que

venha a resultar a guena. O Brasil, pois

como dice, em vez ele continuar no estado
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em que se tem achado e ainda porventura

:;e acha, de desnecesHidade de guardar, senao

a sua' fl.'onteiJ.'a' banhadas pelo oceano, terá

e tetlvez maior, de guardar eifeetivamente suas

fronteiJ.'as para com todos os E tados da Con

federaçao Argentina, do Urugnay e quanto'

lhe ficarem confinantes em seu limites occi

dentae .. Tem-se manifestado por algun de

nossos homens de E tado (talvez em detri

mento de seu propl'io pre tiroú) que nutrem

uspeita do chefe militar e l)olitico de Buenos

Ayre, dizendo que se elie consegui e repôr

no govel'l1 politico de Iontevidéo o seu auxi

liado Ol'ibe, nao deixaria de ser ofi'ensivo á se

guntnça e m?-llutençào de nossa fronteÍL"as li

mitrophes.

Eu, a silllelhante- respeito, digo que, quando

muito, erá tuna conjectma que estará na nossa

parte attenual', tormmdo-a irrealizavel em quaes

quer que scjao os 'cus fundamentos. Entretanto

é um facto suecedido logo depois da época

feliz da no sa politica independencia, que as in

fluencias de lVIontevidéo, hoje protegido do es

trangeiJ.'o armado, forão as que nos eontrariál'à:o.

Mesmo agora, examinando-as com algmn Cl:i-
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teri01 vemos que ella's se não baseião em factos

do dietador Rosas p'aJ..a com o Brasil, desde

que tem a seu cargo o governo da Confederação

Argentina, senão em que a mesma Confederação

de Buenos-.A.yres é um complexo de Estados

republicanos, e o seu chefe politico e militar um

homem de capacidade superior, e natm'a1mente

possuido de grande ambição e emprehendedor)

dizendo-se que, uma vez victorioso dos obstaculos,

que se lhe ahcepoem, cuidará de ampliar o

seu poderio aos Estados vizinhos (que mtúto lhe

importão). Mas, contra taes ambições, estão, a

meu vêr, a mesma superior capacidade da pes

soa, a que nos referimos, e os exemplos de an

tiga era e que o mundo modernamente lhe

deve ter posto os olhos, Se esse Americano é

tão capaz, como se ostenta e o factos con

vencem, deve ter bom jtúzo, e esta qualidade

afasta-lo-ha de nutrir simelhantes ambições. Elle

deverá fazer con i til' sua gloria em restituir a

paz e a felicidade á sua patria, ha tanto dila

ceI'ada pela guerras civis. Não é tendo do seu

conselho homens. como os que o representão

no Brasil, ~os Estados-Unidos, na França, na

Grã-Bretanha; tão solertes no cumprimento de
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sua' missoe tanto ele paz, como de guerra,

conp.'pondenuo tambem na confiança, por mar

corno por tena não ha de ser como uma tã,o

boa e acertada e colha, com uma compallhi.a

tào confOlme ao interesse de sua patria, que

se de viará tanto dos verdadeiro e efficazes

íntere es de11a para com todos os povos da

Confederação Argentina. s ympathias do díc

tador d Bllenos-Ayres baseião-, e nas condiçoe

do patrioti mo, na concliçoe do americani"mo,

que elle }Jropugu"a r alizar O mais gloriosamente

que é po' 'ivel. Ma logo que e11e, extraviado

eles.a po ição, qnizes e trilhar a senda dos con

quistadores, frnstal'ia inteiramente o intento, e

perderia toda a 'ua gloria.

65 vimos que o oTanele Napoleão na sua

maior força, fnlgmant no maior gráo de sua

gloria fazia pro elytos ele eu interesse na maior

parte elas potencia eUl'opéa. inclipando-o como

uma nec ..idade para (lonstrang'er a Gra-Breta

nha a que cede. e da eletencão, de que a arguia,

da praça de Malta, Mas logo que o primeiro

Consul e Imperador dos Francezes se fez demais

di so Rei ela Italia e cingio a corôa de ferro dos

1ombardos, não poud imular jamáis sua.desme-
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surada ambição; descobrio-se; e, apezar de, envida

das todas as suas forças, a Europa fez com que'

nene se realizasse pOl' mais um facto eminen

temente exemplar que os homens por mais

gr~ndes que sejão, por mais elementos que te

nhão para cimentar a sua grandeza, são sus-

o ceptiveis de se perder: que se um colosso tão

formidavel tomha um termo tal, depois de se

vêr na necessidade de 'bru' mão do seu em

penho no desembarque á mao armada- em In

glaterra, para fazer-lhe a guerra no Rheno e

na Italia e talar com os seus exercitos quasi

toda a Em'opa, foi ao occaso! O que devem

esperaI' que lhes aconteça outros a'mbiciosos

guerreiros ? Sendo pois de toda a evidencia que,

se Rosas chegasse a ter pretenções de, violando

o mais claro e notorio de todos os tratados

fazer seu o territorio da. ai platina e me mo

se abalançasse a· tê-la sobre o Brasil, nao se

poderia sustentar, parece não menos obvio que

então seria uma feliz opportunidade para o

Brasil com toda a razão mostrar-se digno de

exercer essa influencia, que pela sua' natUl'al

grandeza, pelos seus recursos naturaes, pelo seu

patriotismo e tendencia progressiva á civilisação
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e perfectibilidade, tem direito a exercer na

America do Sul.

Votando, pois, pelo projecto de re 'posta á

Falia do Throno, é para que a politica de nos o

Govemo nas relaçoe externa se basêe na ju 

tiça, no respeito efficaz dos seus e dos direito'

elos outros E tados, Quanto menor, maior cir

cumspecçao, quanto mais criticas fôrem uas

circum tanr'ias maior deferencia, e generosidade

para com elle. E J as im que o Brazil tão

grande como é em relação a esses Estados,

d verá cOITe'pond.r por facto ao intuito de

sua grandeza e preparal'-se pal'a o realizar de

futUl'o fi toda a intensidade de que é sus
ceptível.

Agora passarei á Grã-Bretanha, senhores; um

do honrado membros no dice aqui que a

occa iao ra pe' ima para entendermo-no com

a Inglaterra porque estavam~s debaixo da"

forcas caudinas! Senhores, que simelhança póde

ter o Estado em que nos achâmo5 pal'a com a

Gl'ã-Bretanha em comparaçao ao em que e

achou o exercito romano, victima de uma ci

lada, sem recurso nenhlUll debaixo do. poder

e á descripção dos Samnitas? Nós nao pode-
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remos dizer que estejamos absolutamente em

um optimo estado para com a Grã-Bretanha;

mas combinai o estado, em que nos achamos,

com aquelle em que nos temos achado á reli

peito da questão sujeita, e lirei que estamo'

em menos más senão em melhore CU'CUUl

stancias.

Antes que a Grã-Bretanha cedes e á intimação,

que lhe fez o nosso gOVelTIO, de se ~char findo

o tempo, em que era admissivel a pratica exe

cução das Convenções de 1815 e 1817, com

seus 'artigos addicionaes, a Grã-Bretanha, exercia

o em'eito de visita, infestava nos as costas por

meio de seus navios e apresava até por ten

tativa de trafico ! nao s6 fazia j1.ugal' a presas

perante a Commissão mixta da sena Leôa seuã,o,

se é certo o que dizem, até em Demeral'a,

contra todas as mencionadas convenções! (Apoia
dos.) Mas o que tem feito depois ~e passado

o bill? Consta que s6mente faz presa do

navios de facto achados em flagTante; e tenho

noticia de que alg'uus apresados em esse re

quisito têm sielo relaxados. Sei mesmo que, apre

zaelos com captivos, levando a seu bordo indi

viduas, que se rec1amárão poi' fonos e até algnn
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por casados com duas mulheres (declarando er

em sua naçao admittidà a polyg'amia) forão

relaxados elle e ella".

Por consequencia, estamos menos deI rimidos

no no~so proclamado cfu'eito, do que nos acha

vamos. Nó estariamos mai se a Grã-Bretanha

tives e autOl'isado ao eu almirantado e Vlce

almirantado' I ara julgar segundo o art. ioda

Convenção de 23 de Novembro de 1826, tanto

as embarcações como ua tripolaçoes. Então,

sim, estariamos em peiores circLllUstancias; porém

limitaudo-s.e a jmisdicçao dos tribunaes mari

timos ingleze ás propriedades apresadas, nós

nao e tamos em peiores circumstancias.

Outro illustre membro dice, que devia ter

ido demittido com e tranheza e r prehen ao o

o nosso lVIinistro, que, prote tando contra o pro

ce o parlamentar do bill, não sendo attendido

o seu protesto, se não retirou, pedindo immedia

tamente seus passaportes.

Ora, figuremos que nós trata semos aqui de

fazer lIDla lei para se reg'ularisarem obrig-açoe

interna ionae , porque entende semos que esta

vamos no nosso dú..eito, ou que isso e tava na

nossa politica; e viesse protestar qualquer Mi-
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nistro estrangeiro a qLWln isto podesse to ar ;

nós porvent ura ,nos haviamos de abst l' de

continuar no ~o o exercicio í gislativo? Por

tanto o prote to limitou-se ás consequencias do

direito de prote tar, que o quali:fi.cão uma l' 

serva daqtúllo a que temos direito, pondo-no em

eôbro de toda a supposiçao de acqlúescencia.

O de que se· trata acha- e o mai bem formn

lado possiv 1, contendo o termos mai energicos

e decente , que em uma conjunctma simelliante

po~ião ser empregados. Por consequencia nesta

p~rte.louvores ao Governo por ter conservado

um empregado tão digno. (Apoiados.)

Outro nobre Deput~do simelliantemente dice

que por eifeito da in.timaçao e cessação eifectiva

das convenções e de seus artigos addicionaes,

mutatis mutándis, adoptado nos arts. 20 e 3°

da Con:vençao de 23 de Novembro de 1826,

:fi.cavamos sem legi~lação para julgar as pre a ,

qne :fi.zes em no sos navios de guerra conforme

o art. 10 da mesma Convenção. E tev em res-

posta do illustre Deputado, que defendeu o Go

verno, haver o Alvará de 1818.-E replicando

o nobre Deputado que argu.ira, tornou. dizendo

nao refel'il'- -e simelliante Alvará á Convençao
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de 1826, senão ás de 1815 e 1817 e, portanto,

nao podia mais vog~·.

Senhores, eu creio que por falta de mais al

guma attenção é que e não reconhece que em

verdade o Alvará de 26 de JaneiJ:o de 1818 foi

feito e promulgado em COl1S qu ncia das men

cionadas Convenções de 1815 e 1817; tanto. é

qne se seguio á ratificação em 9 de Dezembro

do artigo separado feito em Londres, em Se

tembro uo ·anno antecedente; assim como ao

art. 10 do Tratado de 19 ratificado em 26 de F 

vel'eiro de 1810 se seguio o Alvará de 24 de

oy mbro de 1813; no qual nao s6 se provi

denciou qne o trafico pennittic10 se fizesse da

maneira mais conveniente á ons lTação da vida

dos Afi:i ano sujeitos, se nao que para sua

effi acia se oncedêrào premios aos capitães e

cirlU'gioes dos navios, que os onduzissem sem

maior perda do que a de 2 a 3 .f>.0r 100 indi

viduos.

E' verdade que t mos leis para julgar das

pr 'ns, que 'e fizerem ex-vi de 3J:t. 10 da Con

vençao de 23 de ovembro de 1826; mas essa

é a Lei de 7 de No embro de 1831, que no art.

40 diz expressamente que sendo apprehendida
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f6ra dos portos do Brasil pelas forças nacionaes

algmna embarcação Jazendo co~ercio de es

cravos; proceder-se-hia; resando as disposições

dos arts. 2° e 3° da mesma Lei, como se a

apprehensão fosse dentl'o do Imperio. E assim

é ~ toda a evidencia que, dado o caso prevenido

. legislativamente, como fica exposto, não se po

derá deixar de verificar sua sancção.

Agora passarei em resenha a historia da abo

lição ou prohibição legal do trafico, sem me

empenhar na demonstração de que ha verd~deira

intenção pl:rilantropica da parte da Gra-Bre

tanha no seu empenho em propugnar por isso;

contentando-me com as razões que pela mesma

affi.rmativa expendeu, com o saber e independen

cia propTia, que o distinguem na sua profissão,

o illustre Deputado pela provincia da Parahyba,

recordando que por 20 annos empregou a

Grã-Bretanha todos os meios, de que s6e usar,., .
para estabelecer uma opiniao, que contrariava

immensos iIl;teresses e preconceitos até funda-la

em lei,: começando por dar o exemplo da re

pressão por si e á sua propria custa. Accrescen

tar'-lhe-hei todavia. duas reflexões, das quaes a

primeira é que, se a Grã-Bretanha procedesse
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nisso com vistas interesseira e materiaes, nào

havião de cooperar com ella para o mesmo fim,

Sf'm exctpção alguma, toda as nações ClVlll

sadas do mundo obre ahindo entre ellas o Chefe

da Igreja univer aI. (Apoiados.)
.A segunda é que se a Gra-Bretanba fos e

levada le interes e commerciae, quem poderia

competir com ena no trafico d escravos para

o vender a todo os paizes? (1poiados.) A.
maior parte dos navio eriao seus, a maior

parte la' faz nda empregada no trafico seriao

como ao produzidas pela sua fabri as; é ella

o melhor naveg'aelor e tenelo ele longa data toda

a pratica ele ~ empregar ni so, ganharia por todos

os lado ,trocando a mercaelOl'~ad de sua fa

brica pelos c~Lptivos, e ella e estes pelo producto

do trabalho dos mesmos, em que d ixassemos

de ficar na sua dependencia. 1\1a não; ella

abnegou ess es int res es, deélicando-se a antros

mal ele ados; e o Brasil não foi e o'anho a
IS o.

QnrLllclo a Gl'a-Bretanha celebrou o 'Tratado

ele Fevereiro de 1810 ante que meu lonasse

o trafico, estipulou no seu art. 9° com I) Príncipe

Regente de Portugal, que esta parte contractaute
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não admittiria no Bl'a il o Tl'Íbunal da In·
quisição. Senhores, o que importaria á Ingla

terra, senao por espiJ.'Íto pbilantropico, que oBra

sileiJ.·os fossem presos, torturados e até queima

dos pelo Tl'Íbunal do Santo O:ffi.cio? Teria nisto

algum interesse mlmdan9, vil e miseravel? Âo

depoi , estipulando parcialmente a extincção do

trafico, se e11a quizesse coagir naque11as circuID

stancias angustiadas, o que 11le nao faria o Prllci

pe reinante de Portugal?

A Gra-Bretanha deu por imdemnização

:t. 300,000 em 1815, quando se estipulou a

prohibição até o norte do Equador; e fez mai

a Inglaterra á POdugal o donativo do que lhe

devia de emprestimo de :t. 600,000 contrahido

em Abril de 1809, em Londre~, além das

f. 300,000 para indemnização e do abono de 5 %

até seu effectivo pagam nto; encarreg'ou uma

commissão de liquilar em Londres a in1portancia

das pre 'as, illegalmeute feitas desdp 10 de Junho

de 1814, e J'ahi resultou receber a praça da

Bahia mui boa somma de libra esterlina, com

que algumas famílias mldo melhorárão de for

nma. Ora, enhores, porque razao fazia a

Grã·Bretanha. tanto á Portugal: e, como se diz,
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tudo nega ao Brasil? Mereceria Portugal á Grã

Bretanha mais deferencia do que lhe de,e me

receI' o Brasil? Tinha ella mais va,ntagem á
haver do reinado Portuguez do que do Governo

Bra ileiro ? .Aqui ha algLillla falha de mutua e

reciproca confiança.

Pela Oonvençao de 23 de ovembro de 1826

e e tipnlón no art. lOque a continuação elo

commercio vedado depois do tempo prescripto

por qualquer pe soa, subdito da S. M. Imperial,

el'ia con. iderado e tratado de pirataria. No art.

2° applicarão-se-lhe a Oonvençõe de 1815 e

1817 com os eu artigo adc1icionaes explica

ti",o mutatis nnttanclis, emquanto a repre são

do trafico fosse parcial. O Brasil, então estava

tao conforme ni o, que immediatamente que

em Março 9-e 1830 e findou o prazo dado para

e lhe segull: a abolição total, reclamou por seu

Mini tI'O em Londres a ce açfLo das Oommi sõ~s

muta. e do direito de vi ita, para ficar em

todo o seu vigor o ad. lOna parte, que lhe

respeitava; erepetindo em 1831, tambem cuidou

logo de fazer promulg'ar a Lei já mencionada de

7 de Novembro.

l! oi a Grft-Bretanha que dice 'que continuas-
R•. 11 1.5
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sem a ter execução as Commissões mixtas e o

direito de vi ita. O que mai fcz o Brasil?

Nao satisfeito de vêr continuar J1 a,pplicação do'

artigos das Convençoes e seus adlicionaes expli

cativos por uma mera faculdade, convcrteu e ta

faculdade em obrigaçao, e su ten.tou quc esta"a

comprehenclido nas lisposições dos art'. 2° e

3°, o artigo aliás separado, feito e~ 'Lonlre

em Setembro e ratificado nb Rio de J aneÍJ:o, em

Decreto de 1817, quando bum visto ,estava que

por artigos addicionaes expli ativos se não po

deria ter aquelle, que expre samente fôra feito

com denominação de s parado.

A Grã-Bretanha nessa conjunctma concor

dou nisso apezar da letra dos arts. 2° c 3° da

Convençao; e o Brasil mesmo e~tava tanto de

intenção e espirito abolicionista, que ~té fez eu'

artigos estipalados com Pol'tog'al depois de pro

clamada a noSsa Independencia, taes como o

de 15 de :Março, ratificado em 21 de Julho de

1823, que estendêrão a apprehensão estipulada

na Convenção de Londr s de 28 de Julho de

1817 sobre o navios eífectivamente achado

com captivocl do trafico a bordo, aos qne tive 

sem vestigios ele- os ter carregado e de embarca-
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elo na viagem respectiva. Continuando o Brasil

no mesmo.espirito, fez o eu governo em 1835

esses outros artigos, cuja ratificação a Assem

bléa Geral refutou; bem que circumstancias ex

tl.'aordinarias para elles contribuissem; porquanto

ele facto, recentemente, tinha havido tpna inSLU'

l'eição na Bahia, eifeito de iniciação de propa

ganda de Islamismo entre os Africanos; por

quanto, o movimento que então houve se sus

peitou ou indiciou haver no Rio de Janeiro e

em Minas, e noticias se publicárão de que tam

bem o havia no sul e oéste dos Estados-Unidos.

De modo que parecia vir de mai§l longe essa,
propaganda in tu'l'eccional do Africanos; e, com

toda a razão, accordavão-se os novos meios de

coarctar o trafico, elevado o e pirito de abolição

no empenho de os realizar: tanto que se acti

vou ao mesmo tempo a idéa das colonisações ele

ElU'opêos, para a qual muitas pessoas interessa

elas na causa publica concorrêrão com eus

cap~taes, creando-se associações nest~ sentido

na Bama e no Rio de Janeiro. Ent pois esse o

espirito dominante.

Como pois impl'operar por isso a alguem?

Depois ele 1:836 é que forão havendo outras
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tendem'ias, que deixo de analysar agora por

nào ser muito conveniente, nem já o permittir

o tempo, que demasiadamente gastamo ne ta

discussão,

Quanto ao bill de Lord A.berdeen o que fez'a

Grã-Breta~ha? Revogou o A.cto do ·anno 3 do

reinado de Jorge IV, procedendo do' me mo

modo, que, a respeito de Portugal se houvera

no bill de Lord Palmerston. Porventma deu-se
/

por injmiado Portugal no extremo de se ab ter

de contractar mais. com o g'ovúrno inglcz? Antes

esses homens notaveis (que dirigindo o neg'ocios

internos e externo de seu paiz o hao regenera

do do estado de decadencia, em que se achava),

nao s6 o hão contractado, como efficazmente

cuidão da repressão do trafico nos seus domÍ

nios. Nem alguma nação p6de er injuriada ou

fazer injuria por guardar fielmente suas conven

ções ou propugnar por ellas segundo suas fa

culdades.

É assim que podemos e devemos reclamar, é

mostrando que a nossa intençao está conforme

-com aquella, que tinhamos quando se contrac

tou o que diz a letra do Contracto. É a sim.
que n6s poderemos estipular novas convenções e



- 229-

(o que não pouco nos interessa) realizar o di

reito que temos á indemnização de todas estas

presas illicitas; porquan,to parece que a Ingla

terra não vendo realizar da parte. dó Brasil os

meios du:ectos de repressão, emprega adrede

todos e um delles é privar-nos do cabedal das

indemnizações, a qlle 'temos dll'eito, para que se

nao seja tentado a emprega-lo no trafico. Fa

çamos como cumpre que esse cabedal venha e

não seja empregado em um trafico reprov.ado

pelo genero humano e realmente injustificavel.

Assim o meu voto é que na_ politica interna o

Governo trate de satisfazer a todas as condi

ções de um bom Governo, m6rmente de um

paiz como o nosso; que, prostergando suscep

tibilidades, trate com lealdade e fi.l'meza na

politica externa, fazendo consistir nisso o pri

meiro fundamento da nossa homa ~ dignidade

nacional. Então o Brasil será respeitado de to

dos os povos e terá direito ás sympathias de

todos os habitantes clo universo.



CAlVIARA DOS DEPUTADOS

• Jornal do Commel'cio li de 7 de Junho de 18'.6.
Sessâo em õ.

o Sr. Rebouças :- Senhores, considerando eu

que o Alvará de 17 de Janeiro de 1757 fuando

em 5 % o maximo do juro convencional era

incompativel com o estado commercial, do Bra

sil, emquanto que o preço geral da renda ou

aluguel do dinheiro era maior tendo os fundos

publicos o ae 6 %do seu 'valor nominal ou o

de 8 do seu valor real effectivo, e já d'antes o

Banco e suas caixas filiaes contractavão a 6 %'
propnz no anno de 1831 uma Lei que estabe

belecesse o maximo do jmo convencional e pres

crevesse o legal na razão em que commummente

se achava o interesse ordiúario do dinheu'o em

aluguel. Succedeu, porém, que, posto o meu

projecto em discussão, preponderassem nesta

casa e no Senado idéán5 de economia politica,

que desde então reconheci falsas na applicação
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·que se lhe quiz dar e que agora, autorisado pela

experiencia, não posso deixar de qualificar sub

versivas e perniciosas. Dizia-se nesta e reprodu

zia-se na outra casa que dinhe:ÍJ:o era uma mer

cacloria como qualquer outra, e por consequencia

devia ser emprestado ou alugado livremente á

oonvenção da parte por .mai que sustentando

·0 meu projecto, da minha parte se reclama e

não er exacto que o dinheiro fosse como qual

quer outra mercadoria, aliás susceptivel de aug

mental' de preço segundo as necessidades e

eOil lU'rencia dos consumidores, visto que e11e,

como a prata e ouro que representa, tem o

me mo ,alor no Bra.sil, em Portugal, ?aFrança

e na Inglaterra, em qualquer parte do mundo

ciyili ado, salvo tão s6mente os interes es cam

biaé ; e que ainda concedendo que o dinlieiro

fos e como qualquer outro genero commercial,

não era razão para que se deixasse de estabele

cer lUll preço maximo ao seu lucro provavel,

franqueando-se o direito ás reclamações, que têm

,lugar a respeito dos contractos feneraticios em
geral.

A esta razão alguns dos oppoentes pareClao

.acquiescer com () seu silencio, outros expressa-
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mente respondião que por is o me"mo que havia

dil'eito a reclamar por excesso e lesão Cf\J. qual

quer dos gl'áos estabelecido cm direito, "imples,

enorme, enormissima: era escusado fixar o pre

tendido maximo. Ainda replicava, eu que me

lhor era prevenir os inconvenientes de taes

reclamaçoe e tabelecendo o ruaximo· cu pre

tendia, tomando por ba e o maior ganho que e

poeles..e obter do dinheiro empregado na indu 

tria que em no so paiz fos e mais vantajo a

I obre a melhor e mais exacta admilli tração da

pessoa ou Corpol'açao a mais eliligente e exacta

possi, eI! ! Emfim, não ob tante todos o meu

esforços, ~oi o meu projecto, quanto ao juro con

vencional, sem distincção ele contracto ciVÍs e

Commerciaes, convertido em uma Lei simelliante

á do dinheiro a risco marítimo, ali{~ s6mente

para 'essa especie excepcional, estabelecida no

Alvará ele 5 ele Maio de 1810.

O caso é que 1 %ao mez (porque o dinheiro

se emprestava no maximo elo seu premio por

convenções simuladas antes ela Lei a que mere

firo) passou a 1 1/2, a 2 1/2, a 3 e 4 até 10
I

por cento ao mez; segundo o expo, to no Re-

latorio elo nobre Ministro' dos ·Negocios elo Im-
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perio: Farão emtanto naufragando.as fortunas dos

que tiverão ele passar pela experiencia de um

Acto Legislativo sem exemplo de .npuyão algu

ma! Ao facto elo estado calamitoso, em que se

achava o nosso paiz, empeiorando cada vez

mai por effeito da Lei ele 24 de Olltubro de

1832 e elo abuso escandaloso ele sua execução,

apresentei-me nesta 'casa offerecendo logo em co

meço da Sessão de 1843 um projecto que reme

diasse ao menos para o futm'o o mal, que eu expro

bava e já não era licito a ninguem desconhecer.

Esse projecto entrou em discu 'são, mas quando

eu me propunha sustenta-lo, fundamentando-o

110S principios, nos factos e nos exemplos, achei

mefrl1strado, porque dous adiamentos interrom

pêrão a disc~ssão. E e bem nao passasse o que

exigia que fosse ouvida a Praça do Comrnercio

foi approvado o que 'suj~itava '0 projecto, que

se discutia, a um exame e parecer da Commi são

ele Oommercio da casa; a qual então, como pl'O

velmente era de esperar, se não pronunciou

nes 'e anno. No de 1844 não houve tempo de

se tratar de medida algllma legislativa; e no

~e 1845 não pude ser presente á Sessão senao

fóra de toda a opportunielade de tratar do refe-
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rido objecto. O project é o de n. 2° do 'anuo

sobredito de 1843; e eu peço á Mesa convide a

ülustrada OommiBsão actual de Oommercio te

nha-o em sua con ideração dando sobre o mes

mo, quanto antes, o seu parecer.

Senhore , como °do jmo convencional illimi
tado, houye um outro n~al que muito pemicio

'o fôra ao Brasil, o da moeda falsa de cobre.

Desde que. tive assento nesta casa vi que de o

remcdiar se trataya escrevendo e apresentando

muitos p~ojectos, parecer de Commissões da

casa e de fóra della, memorias, etc. Entretan

to eu não cessat"a ele dizer que o remedio era

D1uito simple , pois, que tanto importava como

decretar que a moeda de cobre. fosse reduzida

á metade do valor de seu cunho legal, tirando

a sim aos falsificadores todo o interesse de con

tinuar em seu crimino. o trafico. Assim mesmo

nenh1.Una 'medida se tomou senão a de se reco

lher em ,deposito todo o dinheiro verdap.eiro e

fal15o, que andava em circulação, augmentando-se

a divida publica com o maior escandalo do anno

de 1831 ao de 1835. Foi de então para diante

que simelhante gravame deixou de ter incre-,

mento, porque, como eu dizia, com effeito se
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resolveu reduzir a moeda de cobre á metade do

,alor do seu cunho legal. Quanto não "e teria

de menos da divida publica e de immoralidade

si se tivesse occorrido com remedio tão obvio

logo que foi reconhecido o mal!

A sim pois, deverá acontecer com o juro con

,encional illimitado; o que deixo agora de de

mon traI' amplament~, guardando-me para quan

do tiver de sustentar o meu proj'ecto. São sobejos

os estragos, occasionados pela Lei, cuja revoga

Ç<10 tenho propo. to, e os damnos, que no seu

abu o se vao perpetrando contra as fortunas

particulares e publicas; dependendo aliás .6

mente de se estabelecer o maximo do interesse

provavel do dinheiro empreg'ado a lucro na in

du tria a mais bem admini trada e vantajosa

que ser possa.

Peço portanto á Mesa que convide a illustre

Commissao de Commercio para que dê quanto

antes o seu parecer como requeiro.



CA}I&RA DOS DEPUTADOS

« Jornal do Commercio » de iO de Junho de :l&6.-Sessão de 6
de Junbo.-PI·esidente, o Sr. Muniz Tavares.

O Sr. Rebouças:-Senhol'e , em 1830, quando

se di cutia nesta casa o projecto que passou a

ser lei sobre a admissão de estrangeiros a

serviço por contracto, um illu tre Deputado (que

ha muito é Senador), pos lúdo da opinião que

bem se podia dizer então geral no Brasil, ele

não admittu: a Serviço de ql~alquer natureza

que fo se mais Africano algum, além do que

já existiào no paiz, propôz uma emenda prohi

bitiva de que os Africanos barbaros fo sem

admittidos· . a contraqt&.r, como em geral estava

projectado a respeito do estrangeiro. Com eÍfei

to,. esta idéa mereceu o a senso geral da Ga

mara e afinal se formulou em Lei; é o que

consta elo art. 7° da de 13 de Setembl'o ele

1830, nestes termos: '« O c0ntracto ma1;l.tido pela

presente Lei não se poderá celebrar debaixo ele

qualquer pretexto que seja com os Africanos
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barbaros, á excepção ~aquelles que actualmente

exist m no Brasil. »

Ma mediante o curto periodo de anuos de

corridos até pouco 'depois de 1835, outras idéas

têm chegado a preponderar, de maneira que

descomedidamente se dá por indispen a, el e

de pr~eira necessidade que os Africanos bar

bal'O sej?io admittidos no Brasil e ainda como

erão antes da prohibição estipulada na Conven

çao 1e 23 de Novembro de 1826 ! Isto, porém,

repugna, não é 130 sivel. Mas é conveniente e

mesmo nao deixa de ser justo que consigamos

o:fim que é a obtençao do serviço util e

vantajoso, uma vez que po tergamos o melO

que nos são legitimamente vedados. O de que

o Brasil carece é de braços, que sirvão á agri

cultura e a todos os outro mi tere a que

sao apropriados o Afl'icanqs' porém não quer

nem deve querer que os Africanos no venhão

captivo. mediante o trafico vedado. Is o se

conseguir~ urna vez que seja derogada a prohi

bição do a.rt. 7° da Lei, qne venho de lêr; e

a sua derogação é o que proponho em primeiro

lugar no projecto, que offereço a esta A'ugu 'ta
Camara.
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AIguem me diJ:á: mas os Africanos, vindos

a, titulo de colono , serao de facto s~ljeitos á

escravidão, como erao os que vinhão e aelqlú

riamos captivos. I so quererá dizer que a Lei

será susceptivel de abuso. Mas a po sibilidade

mesmo a probabilidade do abuso deverá ,eelar

üU preterir o uso?

PerglIDtarei sempre: em que consi te o de

sejo, frequentes vezes realizado,. de violar a Lei

prohibitiva do illicito trafico? SegLU'amente no

lucro de uns e na persuasão de outros de que

lhes é impossivel viver e me har, faltando-lhes

o serviço continuo dos pretos Afi·icanos. Pois

bem, is o se conseguirá licitamente por meio

da importação delles em colonos sem tran gre 

sao de lei alguma. Ganharáõ uns commercianclo

e out~·os empreg'anclo-os e:ffe~tivamente em todo

o serviç.o de que os Africanos são capazes.

Dando mesmo o caso de que algLIDs com

prehendendo mal seus verdadeiros inter sses,

hajão de transgredir a Lei, curamo ao rríeno'

um mal maior e da mais flagrante inO'bservancia

della com a mais que sensivel perversão dos

bons costumes do paiz, depravan lo em sua

orige!ll duas da principaes classes c1elle, e in-
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quinando-as com o vicio da corrupção na escala

de eus empregos as maiores posiçõe' 80çiaes !

(Apoiados)

Tendo de vir os Africanos por colonos, quem

O' houver de contràctar em .Africa principiar{~

por fazer delles a melhor e colha; e quem os

tomar a. serviço no Brasil os terá nas idades

conveniente, saos, robu to e aptos para o

en-iço, immediatamente que cheguem aos nos

o portbs. :Mas os que chegão contra a Lei,_

não pOltCa vezes comprehendem criança.s des

acompanhada ele suas mãis, velhos de serviçaes,

aleijado , mudos e até cégos. Como é pl'ecipi

tadamente feito o embarque e em qualquer en

sejo morrem afogados ao embarcar, na viagem

accumulados l,lllS aos outros e ao desembarcar;

tendo acontecido morrerem' cillcoenta e mais

no curto spaço de vinte dias de viagem. Se

ella fos e ele mais duração, morrerião todos.

Vindo, porém, colonos, além :le escolhido , serão

na proporção da capa idade dos tran. portes, pro

porcionanc1o-se-lhes toclas as ommodidac1es ad

ministrativas, e providencias decretadas no Alva

rá ele 24 de Novembro ele 1813, quê até conferia
)

premios aos capitães e cirurgiões, que os trou-
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xessem á salvo e sem perda malOr de 2 até

3 %, o quê muitas vezes se conseglúo vanta

josamente. As im como se previne o mais COlU

modo transporte de Africanos como clono

'erá reprimida a tentaçao . {t frauda-los confe

rindo- e-lhes cartas le ulforria in1TI1ediatamente

que fôrem embarcados e lançàndo-as em um

livro positivamente a esse fim determinado.

As mai cautelas, depoi lo seu desembarque,

pertencerião ás autori lades elo paiz, collocadas na

justa posição de nfo interessarem no contrario.

Ao tem.po em que assim se conseguirem os

de ejados braços para a a.gricultl1l'a e outr s

serviços utllisado os particulares e a nação em

geraI na franqweza do C001111ercio licito sendo

o habitantes da Oo'ta d',Africa prompto con

'nmidores do nos o taba o, agnardente e ontros

productos e das fazendas da fa.brica' européa

depois de pagarem direito' em nos a alfandega;

haveudo) mediant.e o me mo commercjo franco,

llma escola pratica para a marinha mercantel

a longo curso, e um emprego frequente de ar

tista mecanicos n~t -construcção de navios na

cionaes, que, aliás para o trafico illicito, sao

comprados ao estrangeiro.
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Nem deixará de entrar em conta o menor

preço por que se obteráõ a serviço por certo

numero de anno os Africanos colonos, regu

lando-o na razao dos gastos do armador com

a mercadorias para a permuta,' com os fretes

e commissões, muito menos do que com os do

trafico illicito e um quantum pelo risco mari

timo do cabedal empregado. Ao contrario, os

africano do trafico illicito ão vendido a 500$,

e mai cada um. Os que os podem comprar

a dinheiro á vista, bem. Ma. 'ai do agricultor,

que lavrando com vinte e ainda mais escrayos,

compra cinco e mai Africanos, fiado na e 

perança de os pagar com o proclucto do er

I'ÍÇO delles e do que 'já ti.nha 1. .. Todo o ren

{limento do seu e tabclecimento é pouco para fazer

face ao juro men aI de um; dou c mais por

{lento do computo dos pouco captivos compra

dos; accumulando-se-lhe o debito, em pouco

tempo fica in olvavel. Dis o o exemI los são

tantos como doIoro issimos!

Conforme prenno no art. 3° do meu projec

to, os agricultores e mais pes oa , quc care

'cerem de Africanos. a serviço, não s6 os con

tratal'áõ a um preço razoavel sellao no numero
R. I, 16
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que lhes fôr convenieute por não terem a re

Celal' que lhes faltem; devendo natmalmente

continuar a sua vinda sempre que interessar

ao commerclO e ao estado de progressiva ci

vilisação do nosso paiz.

COIDlUm'cio, agricultma e industria, construc

ção e navegâção, riqueza nacional, tu~o será

melhorado. E então é qne repelliremos com

toda a efficacia e merecida justiça o vergonhoso

labéo, que nos attrahe o escandalo com que é
violada a lei prohibitiva do trafico illicito, fa

zendo-nos parecer refractarios na senda da ci

vilisação e repugnantes ás luzes do seculo.

Em 1843 oifereci á Camara em substancia

este mesmo projecto, pois que agora o modi

fiquei s6mente na referencia, que tinlia ás in •

trucções de 1817, quando tratava da alforria

dos Af:ncanos ao embarcar em .nossos navios,

por me parecer impropria simelhante referenoia

agora, que as ditas .instrucções já não vogão.

Quando propuz tive por bem aceito o meu pro

jecto pel~ Camara, vendo-o quasi unanimente

julgado objecto de deliberação. Mas infelizmente

na sessão, em que foi vindo á primeira discus

são, ninguem se lhe opiJondo para que eu ti-
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vesse occasião de o defender e sustentar, posto á

votação, não passou, perguntando-se ao depois

uns aos outros Deputados o que é que se tinha

votado? ! Na seguinte sessão da legislatura não

estive p~'esente para o reproduzir; na de 1844

nao houve tempo para alguma cousa de legis-. .
lativo. Em 1845 cheguei á ser Deputado já no

fim da 2<t sessão. Agora é que me cabe a melhor

opportunidade de o propôr de novo e com tanto

maior razão creio que o projecto deverá ser

melhormente aceito, quanto as circumstancias

sã<> interessantes á toda a prova.



CAMARA DOS DEPUTADOS

-Jornal do Commercio. de ii de Junho de 184,6.
Sessão de 8 de Junho.-Presidencia do Sr. Mdniz Tavares.

Orçamento da Marinha.

O Sr. Rebouças:-Senhores: tratando n6s do or

çamento da marinha, cumprimos um dos manda

tos maispositivos da ConstitUição do Estado ;ma

realmente a pratica ha convencido e convencerá

sempre de que é sem efficacia que cl,1Ídâmo

cumpri-lo, porquanto que importa que em uma

lei se consignem determinadas quantias aos dif~

ferentes ramos de serviço desta e de qualquer

das outras rep.artições do Estado, se no fim da

;nesma Lei do Orçamento se dicer, como se cos

tuma dizer, que o qu ~obejarde uma consignação

será applicado ao que faltar de outras (annul

lando-se assim o 'que se vêp1 de fazer precisamen

te) ? E demais disso, acont~ce que nunca se tomão

contas do que por qualquer dos modos se tenha

despendido. E' forçoso, pois, reconhecer que, ou
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não fazemos precisamente Lei de Orçamento, ou

em vão nos occupâmos de cumprir annualmente

esse de nossos principaes preceitos constitucio

naes.

A illustre Commissão propôz algumas l'educ

ções á proposta do Governo. Ma qual é a efficacia

que seespera á essas reducções? Qual a que terão

ellas, ainda que formalmente procedão, não se

tomando contas para se saber curial e exacta

mente si se gastou como fôra decretado, assim

ou não, ,de mais ou de menos, coro ou sem

razão, onde falta e onde sobeja?

Portanto, um orçamento de simelliante natu

reza e assim, é frustrado; não vem a ser mais do

que uma satisfação, que appm'entemente damos

do cumprimento de um dos primeiros de nossos de

veres, se~ resultado que possa satisfazer ás vistas

daNação, estabelecendo esta regra constitucional.

Servil'-nos-ha entretanto a discussão para lembrar

alguma cousa, que nos pareça conveniente a bem

do melhoramento do publico serviço em alguns

dos differentes ramos, que esta repartição
abrange.

Quando o Ern. 81'. Ministro da Marinha aqui

fallou nesta casa, tratando da fixação das forças
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de mar, dice que convinha muito ap~oveitar

madeixas, que temos e proporcionando-as ás

construcções de que carecemos, segundo sua

quantidade e qualidade. Â. este _respeito direi

que em outro tempo havia umas'conservatorias,

que se occupavão da manutenção das mattas

d'onde se tirassem madeiras para as construcções

do Estado; mas essas conservatorias ao depois

deixárão de existir, commettendo:se vagamente

algumas de suas attribuições ás autoridades

locaes e municipaes; e creio que presentemente

as administrações provinciaes vigião isso. Mas
como é que vigião? Não ha, ou ao menos não

sei que existão, nenhumas instrucções ou regula

mento a este respeitQ.

Sei que ha de facto algumas excepções ao

diJ.'eito de propriedade, sem que todavia se justi
fiquem por convenientes ao publico serviço.

Pouco tempo antes da minha vinda da Bahia

para o Rio de Janeiro, ouvi dizer um fazen

deiro, possuidor de terras na comarca dos llMos,

que pretendia uma· licença para poder roçar em

sua.s mattas e plantar ;- e que t~~bem a teria de

pedir para poder cortar madeira afim de levantar

um !'ancho; pois que para cortar madeiras de
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construir, ainda em tão pequena escala era neces

saria prévia autorisção, uma vez que ellas pu- .

de em ser chamadas madeiTas de lei.

Isto, pois, me parece mais restrictivO' e ipcom

modo do que quando taes madeiras realmente

melhor e reservavão. Perguntarei:-Já se con

sultárao os titul~s das datas das terras, que

contêm essas mattas ? Já se vio se aos proprie

tarios dellas pertencem a matta indistinctamente

ou com reserva elas madeiras d~ lei. para o

E tado? Oumpria vêr se nos seus titulos ha

excepções ao dominio pleno dos proprietarios,

como nos de se maria commummente e dão

obre os rios correntes, as minas metallicas, etc.

Oerto é que os proprietarios que em eu ti

tulo de primitiva acquisição e posse não tiverem

essas excepções, como 6em ter os de sesmaria.
a respeito dos rios correntes, das minas, etc., não

deveráõ ser pl'Ívados das madeiras que estiverem

comprehendidas em suas propriedades sem prévia

expropriaçao nos termos ela lei, que prescreve o

desempenho de uma das principaes garantias, que

consagra a Oonstituição.

M:esmopara que senão converta em oppressão

o que é de necessidade official do governo,
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convém que as máttas sejão visitadas e por

effeito de acurado exame, se saiba, assignalan

do quaes as madeiras excepcionae e q~le a

demai ão de livre uso; a.liás não haverá ver

dadeiramente a pretendida conservação de mattas

llem o devido e con entaneo respeito ao direito

de propriedade, sepa.ra se cortarem alguns páo ,

fór necessario uma licen~[I;; se a relação da

madeiJ.'as ele lei· fór comprehensiya de todas a

de const1.:ucção, s'e para se roçar e plantar fór

llecessario uma licença e alcançar-se a concessão

del1a fór dependente elas informações de um

vizinho R.S vezes indisposto 'e em rivalidade prin

cip~lmente por causas eleitora.e . Bem se vê, pai ,

que assim como estão as cousas a esmo não

podem ser de nenhuma conveniencia nem de

utilidade publica.. De ejaria que a administraçao

geral lança. se suas vi tas sábias e patriotica

sobre 'isso, combinando o direito de propriedade

com o publico serviço. Talvez isso mesmo não

seja bastante si se não supprirem vantajosa

mente os c6rtes com a consecutiva plantação

de outras madeiras para. que nunca possa della

haver falha no decurso dos tempos, m61'mente

por effeito do rude estragamento, com que al-
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gumas mattas têm sido barbaramente destnúdas; .

sendo as plantações de preferencia feitas nas

localidades, em que se tornem mais promptas e

commodas nas re pectivas condicções aos arse

J;laes e armazen de alTecadação, e os estaleiros de

consb.'ucção em maior e menor escala, nacionae

e particulares. Em Junho de 1839 um pedido

do l\finisterio da Marinha ao de Estrangeiros foi

feito e promptamente satisfeito: tanto que de

conformidade Oi.Tculares se dirigírão em Julho

de 1840 ás provincias de Santa Oatharina e. .
do Rio Grande por parecerem as mais apropriar

da a e ttproveitare~ dessa providencia. Pe

dido- e d.e Emopl:J. sementes do pinheiro gigante

que se dizia !1bundar na Oorsega e de as e

mentes forão lllistribuidas ás referidas provincias.

J: ão erá conveni.ente saber se forão plantadas e

qual o estado e resultado que promettia sua

plantação ? Si se deverá propagar a outras pro

VlllCla. do Imperio ou não haverá resultado

algnm esperançoso a esse respeito?

Passarei a dizer tambem alguma cousa quan

to aos artistas, principalmente mecanicos. Em

algumas das exp6siçães constante~ dos relato

lios dos Srs. Ministros ela Marinha ainda não
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vi que qualquer delie se occupasse de instruir o

corpo legislativo do numero ao menos provavel

dos' calafates, carpintei.ros, polieu:os, ferreiros,

etc" existentes nas difl'erentes povoações do

littoral do Brasil, e nem ainda dos marinheiros,

empregados em toda e qualquer especie de na

vegação, parÇL que se viesse saber com quaes e

quantos delles se poderia contar em tempos 01'

dinarios e extraordinarios, em que cumpri.s e

tratar seriamente de nossa defesa,

Vejo que s6ment~ se falia de marinheiros

recrutados e engajados do serviço nacional. Será

porventUl'a com esses que devemos contaI' ,

principalmente em cll'cumstancias não ardina

rias ? Parece que devemos saber quantos ma

l'inheiros nacionaes existem occupados na :ma

rinha nacional e na mercante, que aliás se acha

cll'cumscripta á cabotagem, quaes e quantos os

individuos, que tenhamos mais habeis a se occU-.

parem nessa p,rofissão; se o Governo tem cui

dado e se occupa dos meios de os crem: como

as outras nações' não o deixão desde longa data.

Sabemos que a Inglaterra tem sustentado

e continúa a sustentar as isenções concedidas

de tempos remotos aos seus pescadores, por-
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que dessa pl'ofissão procedem os individuos mais

idoneos para o serviço de sua marinha mer

cante e da de guerra. Vemos que a França

tem concedido premios pecuniarios, privilegios

e isenções pessoaes aos que se occupão da pesca

da balêa, do bacalháo, do arenque e de outros

peixes; aos que se occupão da pesca da balêa
I

por uma Lei de Abril de 1832, prorogada poi'

outra de 1837 -até Fevereiro de 1842, se con

cedêraõ 70 francos' por tonelada de calado, di

minuindo 4 francos por anno; de maneira que

em Março do dito anno de 1842 ainda deverião

ter 34 fr. por tonelada. Os empregados -da

pesca do bacalháo pelas Leis de Abril de 1832

e de Julho de 1836, percebião 40 francos na,
razão de cada um homem de eql.lipagem. A

proporção, os da pesca de arenque, etc. A isenção

abrangia todos os da idade 24 armos, 25 de

exercicio, etc. E' assim que essas nações se pro

porcionão os melhores vivei'ros de marinhagem

mercante e de guerra.

Em nosso paiz a pesca da balêa, que em

~utro tempo se entretinha com bons estabele

cimentos por conta do Estado, ha armos per

tence á - uma ou outra pessoa, que aventure
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cabedaes e contÍnúa por algum tempo, se é

feliz; e se não é feliz, vê-se na necessidade

de abandonar desgraçado, ficando por sua parte

acabada simelhante industria. Conhece-se qLle

o Brasil é consideravelmente consumidor de

pl'oductos dessa especie de pesca trazidos pelos

Americanos do Norte, OR quaes não deixão de

,o adquirir, pescando em toda a extensão do

littoral do Imperio.

Demais, além da pesca das balêas, ha a abun

dantissima das, garoupas .e mais 'peixes dos

Abr6lhos. Esta, que enb'etanto se circumscreve

aos pOLlCOS habitantes das localidades adjacentes,

sem favor nem consideração alguma do Gover

no, que aliás deveria pôr nisso grande empenho,

fazendo do seu mister um objecto nacional,

igualmente lucrativo e util no intuito de ser o

melhor viveiro de marinhagem nacional.

O Sr. Junqueira: - Isso não depende do

Ministerio da Marinha,

O Sr. Rel;>ouças: - Pertence. Além de que

hoje, por assim dizer, existem per onificadas

n'um s6 individuo as pastas da marinha} fa

zenda e intel"Íor e não se p6de dar melhol' op

portunidade pai:a se tratar disso. A providencia
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nos dotou talvez com a melhor das costas do

unIverso, e n6s, apezar de tanto, vamos viv-en

do como o doente desengan,ado de recuperar

saúde, a quem se. relaxou a diéta e dice-se:

Coma de tudo e assim comendo, vá vivendo.

-Siruelhante modo de existir é suicidio e nos

não p6de ervir ao menos como christãos. Na

verdade não nos devemos considerar em estado

de desengano de saúde e vida. Para que tenhamos

uma exi tencia coàespondente. á nossa orga

nisação '6 carecemos de alg~ cuidado na

nossa economia e de empregar como convém as
,

faculdades de que somos naturalmente dotados.

Talvez se diga: Ha um corpo de imperiaes

marinheiros.-Eu creio que um corpo de im

periaes marinheiro não é de marinheiros pro

priamente ditos. Tenho-os por soldados de arti

lharia de marinha, á simelhança do que são

em Inglaterra os reaes marinheiros, Cl'eados em

1791, empregando-se nas guarnições dos na-
,

vios da marinha britannica, na razão de um

para quatro mar4iliei.ros especialmente ditos, em

bombardeiras, nos burlotes, etc. etc.

Mesmo quando por essa instituição peculiar,

os imperiaes marinheiros sejão cumulativamente



- 254. '-

marinheiros e artilhell'os de marinha, ter-se-ha

que as levas dos meninos, de que se tem com

posto simelliante corpo, seja a mais adaptada,

apanhando-se indistinctamente nas povoações?

S6 pelo facto de serem passados logo de terra

a bordo e sujeitarem-se á disciplina, que ahi

l'eina, converter-se-hão em homens de mar em

paz e guerra? ConvU'Ía consultar sua .indole

e propen ão, se são ou nao appropl'Íados ao

Sel'vlçO de mal' em qu~lquer conjunctUl'a, e nessa

. razão escolhê-los e extrema-los, proporcionando

em geral a todos os mal'Ínheiros bons navios,

com todos os commodos conducentes a poderem

conservar-se sãos e satisfeitos de sua vida, an

tevendo um futuro de gloria para a sua nação:

e de constante apoio á sua propria subsistencia,

Nem mesmo vemos que, sendo ha annas Cl'eado

esse corpo de imp~riaes marinhell'os, se deixe de

aind.a agora decretar o engajamento de estran

gell'os; prova indubitavel de que por esse meio

se não conseguem o que bastem ao actual ser

viço e be~ o demonstra o seu escasso nu

mero.

Em verdade é tal a falta de mal'Ínheiros em

geral, que não se resente menos. para as tripolar-
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ções dos barcos de cabotagem, cujas matriculas

si se examinarem, achar-se-hão pela maior parte

falsas e que o são de necessidade, contemplan

do-se por marinheiTos nac~onaes individuos, que

o não são, e até que não existem; assim peri

gando as vidas e os cabedaes daqueiles, que se

expõem .ás vicis itudes e riscos do mar. Tudo

prova que nós não somo nação senão de di

reito e de facto apenas o somos em partes.

Realmente, . nós não somos por inteiro nação

ele facto, porque não temos proprios os meios

necessarios para nossa subsistencia, conservação

e defesa em qualquer conjunctUl:a.

. S. Ex. dice, mediante outra discussão a que

já me referi, que tinha mandado artll.ces a se

aperfeiçoarem nos Estados-Unidos e na GTã-Bre

tanha, e que mesmo alguns moços estudiosos

tinhão sido enviados para se instruiTem na pra

tica da marinha de guerra ingleza e americana.

Não desconhecerei que esse seja um dos meios

conducentes a obter o melhoramento, a que de

vemos aspirar, começanclo a trilhar a senda da

pelfectibilidade no seTviço da marinha. Mas

não me parece que seja bastante. Os que es

tudão e aprendem em paiz estrangeiro algumas
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das cousas que estão em atl'azo no nos o, vol

tão á este um tanto orgulhosos, e tendo em

desconsidel'açao os da sua classe, excitão o amor. '

proprio dos que aqui ficárão, e, em 'Vez de uti-

ESaI'em, como eumpre, ~1lgumas vezes exasperao

o animos, se, como tem acontecido, o Go, erno

lhes não dá tempo de . e pôrem á prova, em

pregando-o's em cousa de di:fferente profissão.

Seria provavelmente melhor que, estudadas bem

as theOl'ias na academia que temos, levada esta

á maior perfeição que nos fôr possivel, os e 

tudantes fôssem em navios nossos praticar em

todos os maI.:es para, entreLanto, observarem

o que se faz nos navios das nações mais adian

tadas. Dessa maneu'a, como qne insensivehnente

a nossa marinha, emulando a estrangeu'a, che

O'al'Ía a iguala-la em toda a disciplina e per

féição.

A ida de um ou outro individuo a estudar

e observar em navios, que não nos pertencem,

e entre officialidade e trang'eu'a, me parece de

utilicJ-ade, porém pouco efficaz á uma corporaçao,

com a qual se deverá contar em todas as cir

cumstancias. Assim como estamos (é doloro o

reconhecer!, . ,) não somos habilitados para fla-
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hirmos bem ele nenhuma collisão grave e lD1

portantissima. São estas as obseryações que eu

tinha a fazer. Voto pelo orçamento a esmo,

porque d'olltra maneira justamente se não p6de

vota.r.

17



OAMARA DOS DEPUTADOS

« J.ornal do Commercio h de 29 de Julho de ia46.-Sess\io em 2&
do mesmo mez, sob a prellidencia. do Sr. Muniz :I'avares.

Reforma da guarda nacional.

O Sr. Rebouças. - Senhores, eu tenho de

fazer duas observações a respeito do artigo, que

se discute. A primeira é que o considero anti

constituci~nal, emquanto estabelece. uma con

diç 10 para se ser official da guarda nacional,

que não ha para se ser official da la linha

de qualquer patente, para se ser magistrado

de maior grad"ação, para o c1erigo de qualquer

categoria, para se ser ministro de estado etc,

etc., e s6mente' se acha prescripto na Oonsti

tituição para se ser eleihr, deputado e senador.

A condição, de quP, trato, é ser i~genuo.

Assim eu desejaria que se estabelecessem as

condições para se ser official da guarda nacio

nal sem comprehender nenas a de ingenui

dade.
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Simelhante condição, sendo ofi'ensiva á Cons

tituição, que no titulo dos direitos ciVÍs e politicos

dos cidadãos Brasileiros estabeleceu que todos são

aptos para todos os cargos publicos civis, po

liticos ou militares, sem outra difl'erença que

não seja a dos seus talentos e vn:tudes, é ne

nhuma, absolutamente nenhuma na pratica:

porquanto, log'o que algum cidadão por seu

merito s6be ao gráo de consideração, que o

habilita a ser escolhido para' official da gual'da

nacional, ou outro qualquer emprego de impor

tancia, ninguem ha que civil e politicamente

se lembre se nasceu ingenuo ou não, e se al

guem se lembra e o murmura adrede é repel

lido como excitando uma odiosidade anti-social.

Bem se vê, pois, que uma simelliante condição

ao merito, é imp'olitica, porque excita animad

versão., é abs1.uda porque muitas vezes dar-se

ha que officiaes de 1a linha, que nao tenhão

:q.ascido ingenuo e que todavia sejão de patente

maior, concol'rendo col1l officiaes da g1.~arda

nacional, os commanclem; é inadmissivel por

inconstitucional.

De facto, nas antigas milicias havia cida

dãos não nascidos ingenuos, que occupavão
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.lugares de ofliciaes e de patentes superiores, e

que por seus bons serviços tinhão havido con

decorações, que os distinguião entre os seus

compatriotas,

Em 1832, quando se tratou da primeira re

forma da lei da guarda nacional pela primeira

vez, appareceu a idéa, que pelas razões expostas

abertamente reprovo: eu a oppugnei e apenas

passou na Camara com a differença de um ou

dous votos, No Senado á principio ·cahio; mas

ao depois se restabeleceu, tambem por di:ffe·

rença de mui poucos votos.

Si se entrasse na exegetica da guarda na.·

cional das differentes provincias, certo achar

se-ma muitos ofliciaes, que não fôssem ingenuos ;

e se me não faço cargo de individualisar fac

tos, bem se vê que é pOl'que seria odioso. e

inteir~mente repugnante e contrario ao meu

intuito. E portanto voto contra uma tal con

dição por ofi'ensiva de muitos principios de po:

litica e justiça, e por absurda na hypothese

que indiquei, por sem prestimo e utilidade aI·

guma.

Â outra parte do artigo, contra a qual tam

~em me pronuncio é a da renda. Alguns se-
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nhores achão que a renda prescripta de 400~

impossibilita a muitos cidadãos, aliás dignos

de serem ofliciaes da guarda nacional.

Eu julgo que ou se deve estaoelecer em re

gra geral que todo o cidadão é apto para ser

official da guarda nacional, uma vez qu:e tenha

capacidade .para commandar e prestar todo o

serviço militar, que lhe cOJp.petir; ou que, esta

belecendo-se uma renda como criterio de qua

lificação, ella o dêva ser eflicazmente. A de

400$ não indica o que della se pretende; isto

obviamente se demonstra. É impossivel que se

considere idoneo para official da guarda nacio

nal em l'azão de seus haverei quem não tiver

pelo menos dous escravos empregados em eu

serviço, um em casa, outro de casa para a

rua.

O serviço de dous escravos em qualquer das

províncias do Imperio, quando menos, importa

em 20$ pôr mez (aqui no Rio de J aneiI'o não

pagará menos de 25$ e sempre para mais):

ahi temos pelo menos 20$ mensalmente ou

240$ annuaes. Ora o cidadão idoneo para ofli

cial ha de morar em uma casa, por cujo alu

guel pague pl'ovavelmente 10$ mensaes (aqui
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no Rio de Janell'o não pagará menos de

30$): temos nós, pois, quasi 400$ por anno

em serviço de escravos e morada, Vestll' e

calçar outros 10$ mensaes, (que não chegão e

é muito pouco): ahi temos nós 400$ ou 480$

annuaes.

E para a propria alimentação e. o mais?

Ora fazendo esta ~imples e muito favoravel

resenha, já e vê que é impos ivel que 400$

e ainda mesmo 500$ de renda possão servil'

de ponto de criterio ou qualificação para se

ser official da guarda nacional. Por conseguinte

como se dirá com razao que 400$ são dema

siadamente prescriptos? Ha lugares em que

as cousas sao mais baratas; mas observarei

que nesses lugares é preciso ter-se doas caval

los, um para si" outro para o pagem, e quem

mais os trate de capim e de outras forragens.

Não! a renda de 400$, que se fixa no pro

jecto, está muito abaixo de ser devidamente

pesada e de impossibilitar a existencia de o:ffi

cialidade .da guarda. nacional em certas locali

dades do Imperio, como pretendem alguns do

honrados preopinantes.

O que se tem visto é que muitas propostas
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hão sido feitas no sentido de pessoas desejosas

de crear'muitos batalhõe de guarda nacional.

Màs esta propostas recabindo sobre officiae

de tal natm'eza, que ainda possuídos de espu:ito

de partido e do maior de ejo de figurar na

sociedade, sohrepujando os outros concidadãos,

não têm podido dispender a quantia nece saria.

para tiTar as patentes e uniformisar-se' vindo

MglIDS a perder o direito á promoção por falta

do competente titulo oflicial nos seis mezes, ou

{)utl.'O prazo estabelecido em algumas leis pro-. .
Villmaes.

D'abi tambem resulta que cidadãos, que no

tempo das milicias ter-se-mão por muito hon

rados SE: fôssem forrieis ou sargentos, como

aspu:ante ao posto de alferes e assim por did.nte,

hoje não querem occupar postos enão de ma

jor para cima, dedignando-se de exercer ainda

o po to de capitão 1... Soldados geralmente não

ha senão 'c1aquelles individuos, que ol1tr'ora ser

virão de ordenanças, de caminheiros para levar

officios e conduct6res de recruta. É o que se

vê nos lugares que não são grandes povoado

·e como infelizmente se acha o paiz nosso.

Se, pois, se trata de uma reforma real e
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verdadeira de elevar a guarda nacional á con

sideração, de que é digna, para corresponder ao

seu mesmo nome de guarda nacional, como

queremos ainda que sejão offióiaes pessoas, que

nilo estejão na razao de exercer as patentes,

adquirll' na sociedade privilegios, a que aliás

nao correspondao porque não possão? Emtanto

eu votarei pela emenda, que existe sobre a

mesa, e propõe que sejão 600$000: É este

o vencimento de qualquer artista mecanica,

que seja habil, e o vencimento dos empregados

subalternos das repartições publicas não póde

deixar de ser o vencimento de qualquer pe3soa,

que coma e vista á sua custa com o producto

dó seu trabalho, e nesta razão está a genera

lidade dos cidadãos.

Votarei pelo artigo em discussão, excluindo

a exigencia da condição de ingenuidade pela

razões expostas; e pela emenda, que e tabelece

o maximo de 600$000, como critel'io de idonei

dade .no interes"e da sociedade civil, que o official

da gUal"da nacional tem de defender com a sua

honrosa espada.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Pre idencia do Sr. l\Illuiz Tav3Tes.-Sessão em i de Julho de i86,6.

1.a parte da ordem do dia.-Reconhecimento

de fillios illegitimos.

O Sr. Rebouças: -Ouvi ao honrado meinbro

dissertar muito sobre o artigo que determina que,

coincidindo com a época da concepção a do

rapto da mãi, seja o filho illegitimo havido por

filho natural do raptor; tendo~se assim a prova
do rapto como equivalente a qualquer dos prin

cios de prova por escripto, que nos artig'os ante

cedentes se prescreve para que uma acção de

paternidade natlU'al tenha lugar perante as jus

tiças do paiz.

Ora, se o honrado membro não quer que na

serie de pl'incipios probatorios, estabelecidos no

projecto, entre esse do artig'o que refuta, pro

ponha a sua extremação. Mas concluir clJam

pela negativa absoluta de que não devemos

prescrever os me~os mais obvios e ap;ropxiados
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a estabelecer um juizo, a admittir uma certeza

D,1oral da filiação natural nos casos, que este pro

jecto pretende estabelecer, para mim é coasa

extraordinaria! Desde o anuo de 1814, em que

estudo o fôro judicial, ainda não vi que alguma

acção se propuzesse para que um filho tivesse

designadamente um pai ou o pai o tivesse por

seu filho: todas ellas são de petição de herança,

e quasi sempre pre.tendendo os filhos ter por

pais os que são mais bem parados em cabedaes,

em meios de fortuna puramente materia1.

As leis do paiz .estabelecem os casos, em que

os filhos naturaes devem ser assim julgados para

herdar a seus pais em determinadas circumstan

cias, ou para obter alimentos civis ou naturaes

s6mente.

Mas as leis do paiz, como se ha il'recusavel

mente demonstrado, não prescrevêrão nenhum

meio probatorio. Os meios 'probatorios são pre

sumidos, conjecturados e expostos pelos juris

consultos ; admittem-se na pratica do fôro, entre

tanto alguns delles incompativeis 'com a moral

publicá, e de um resultado ,incertissimo, julgan

do-se filhos os que não o são, e excluindo os que

n~ realidade o são. E deveremos continuar des-
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ta maneira anomala e excentrica a toda a luz da

evidencia juxidica, demonstrada e recebida por

todas as nações civilisadas?

DesejaJ.'ia que se mostrasse, que não é justo e

conveniente que se estabeleção os meios de reco

nhecer-se moralmente a quem pertencem os filhos;

se esses meios, dependentes de algum principio

de prova por escripto, como prescreve o pro

jecto, são incompativeis com. a moral publica

ou contrarios a sorte e bem-estar dos filhos

náturaes; se esses meios em vez de serem
I

favoraveis á consciencia dos juizes, como um

criterio o mais conducente á certeza mOl'al

de um facto, aliás reservado aos arcanos da

natureza, são, pelo contrario, agentes de' confu

são, um mal á administração da justiça, e ás con

veniencias sociaes. Mas nada disto tenho ouvido.

Demais a paJ'te do projecto, que continha alguma

innovação a respeito da distribuição da herança,

já foi supprimida ou rejeitada na segunda dis

cu sao; o que tem pois es e projecto de incon

veniente que se não possa agora cOl'l'igu.'?

Senhores, parece-me que não queremos ter

legislação nem refonna alguma, que tudo deve

ficar na incerteza sujeita ao arbitrario!
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Mesmo alglins daquelles senhores,. que deve

rião interessar mais em que se estabelecessem

regras para firmar sua consciencia, para irem

de accôrdo nos seus deveres com os legitimos

inter~sses das partes sujeitas ao seu. juiz.o, pa

recem preferir a incerteza} absolutamente incer

teza, todos os elementos do arbitrario!

O .Sr. Ferraz: - Quem dice isto?

O Sr. Rebouças:- E' o que se dá occasião

a deprehender do que vejo; pois qLle sendo os

senhores, como os reconheço, tao illustrados na

materia, porque não emendão o projecto? Por

que nao formulão suas idéas? Porque se refu

são aos exemplos das nações civilisadas, das

quaes aprendemos o que sabemos?

Mas não: rejeite-se o projecto, espere-se por

uma reforma geral; pois que essa Lei s6 trata

de um objecto em particular. Perguntare~ ainda
se essas nações grandes. mesmo ao fazer seus

Codigos não os pl'incipiárão legislando por ca

pitulos?

Sabemos como se fez o Oodigo Oivil da Fran

ça comprehensivo das disposições, de que nos

occupâmos. O illustre Oambaceres apresentou

o seu primeiro projecto no anuo segundo da
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republica em nome da Secçao da Leg~lação da

Convenção Nacional; o segundo teve lugar no

anno 4° em nome da Oommissão de classifica

ção das leis do Oonselho dos Quinhentos. Os dez

primeiros titulos, depois de dissolvido o dito

Conselho, reYÍstos pela sua Oommissão legislativa,

fÔrão no anno oitavo apresentados pelo repre

sentante do povo Jacquieminol. Em.fim, do

pi'oprio Oodigo Civil da França se vê que os

seus titulos desde o primeiro fôrão sendo pro

.mulgados á proporção que adoptados, sime

lhantemente os outros Oodigos contêm muitos

capitulos legislados desde a Oonstit~te até a

primeira legislatUra ordinaria, e tla Oonvenção

Nacional até os Oonselhos. E n6s não parecere

mos capazes de nem legislar as éondições proba

torias das filiações natmaes ?...

Mas, em:fim, prevaleça o pretexto, reJeite-se

o projecto, porque nao é uma lei geral! En

tretànto quem poderá negar sériamente a ne

cessidade de legislação a este respeito, accom

modada aos deveres e ás conveniencias? Que

occasião melhor para fazê-la? Tendes a base,

tendes a opportunidade, formulai as vossas idéas,

apresentai-as, discutamo-las; tratemos de dar
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alguma cousa ao paiz! Não reduzamos aCamara

dos Deputados á uma commíssão do Governo

para approvar impostos, para autorisal' des

pezas, para approvar pensões, para justificar ab

slU'dos, escandalos e attentados da razão publica.

À legislação' antiga é incompativel com as

luzes do seculo, continúa a conoer a socie

dade brasileira, já não pouco sobrecarregada

de .todos os vicias da degeneração representa

tiva.

Ficâmos com toda rudeza de t~m paiz no:,o,'

e adquirimos todos os vicias dos paizes velhos

e em c1ecadencia!...

Como nenhuma razão vejo que ~ontrarie °
projecto, eontiUllo a votar por elle com todá

a convicção da minha alma.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 2 de Julho de 184.6.-Presidencia do Sr. Muniz
Tavares.

Continúa a 3a discussão do projecto ,sobre

reconhecimento dos filhos illegitimos.

O Sr. Rebouças: - Senhores, eu tencionava

reservar-me para faliar no fim da discussão, ou

depoi de ter ouvido a todos os illustres de

putados, que quizessem tomar parte nella, no

intuito de fazer uma resenha das partes mais

notaveis dos seus discUl'SOS para lhes responder

no que me parecesse contrario ao projecto, que

defendo. Mas, tendo em muita consideração a

honra, que me faz o honrado deputado (:::), não

posso demomr-me em corresponder-lhe. Devo

toda a consideração possivel aos seus ltuninosos
e profundos conhecimentos em jUl'isprudencia,

á sua forte e irresistivel dialectica, a todas as

sua qualidades d'alma, que tenho a satisfação

de apreciar, quanto em mim ~abe, desde .que

tive a felicidade de o conhecer e de o ouvir.

(') Dr. Mendes da Cunha, Juiz de Direito, Deputado por Pernam
buco 03 depois Director da sua Faculdade de Dil'eito.
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Este mesmo conceito, que eu fazia e ainda

faço do honrado deputado, talvez infiuisse de

algum modo para que, pronunciando-me, como

hontem me pronunciei, parecesse para com elle

algum tanto desabrido. Assim deverá estar certo

de que tudo quanto eu pudesse dizer que lhe

fôsse ofi'ensivo no, menor apice, dou como não

dito, e o retiro perante a Camara a quem me

dirijo.

Quanto, porém) ao que dice ao homado mem

bro sobre a materia em discussão, bem que

hoje continuando a homa que .me fez, e que

rendo-o manifestar mais positivamente, se désse

a alguma analyse do projecto, comtudo seria

para concluir dos seus raciocinios, não pela re

jeição do projecto, mas para reduzi-lo a um só

artigo, no qual se dicesse: - as leis deste

paiz não reconhecem filhos senão o do legitimo

matrimonio; estes tão s6mente têm direito a

successão de seus pais....

O Sr. Nunes Machado: - Não se segue isto.

O Sr. Rebouças: -- Mas, s'e o honrado mem

bro pretende, a~autelar a successão hereditaria

de todos os filhos naturaes, pois que pareceu

me dizer que estes filhos, uma vez reconheci-
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·do , devem herdar iguaes aos legitimos, não os

deixe ao abandono da vicissitudes, a que estào

entregues todo os que dependem dessas prova

vagas, das supposiçães e conjecturas, que s6em

a admittir-se em juizo para nina decisao qual

quer em materias desta natm'eza!

O Sr. Mendes da Cunha :- Declaro que não

ei fazer projectos nem emendas.

O Sr. Rebouças :- Dice O homado membro,

recorrendo ao regimento da casa e alg'umas ra

zões de moral, que me parecêrão· mais theo

craticas do que temporaes que n6s não somo

obrigados a adoptar as partes em geral de um

projecto, só porque temos rejeitado l.UU artigo

delle, que não tinhamos obrigação ele emendar

n,q1.úllo que tinhamos por imperfeito. Não con

te tarei estas razoes' mas digo que, estando

o projecto sujeito á consideração da ca a em

terceira discu são, e tendo el1e vindo do Sf'.nac1o,

certo que tem a seu favor todo o preconceito

de que foi reconhecido util, ao menos bom nas

partes approvadas. Ora, quando n6s, apezar

deste preconceito, achámos nel1e alguma cou a

ele máo ou de imperfeito, é por uma razão com

l)arativa; e então ne sa razão comparatiya de-
R. II 18
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vemos substituir o que temos por bom ou melhor

ao que temolS por máo e menos bom. E' isto

o que esperava do hom'ado membro, e que es

pero de todos aqueDes senhores, que se declárão

contra o projecto; o contrario não terá alguma

cousa de incoherente ou incompativel?

Vejamos o qne contém o projecto, como ficou

ela segnnda para terceira discussao. O art. 10

estabelece que o matrimonio subsequente legi

tíma aos filhos na.o adulterinos havidos anterior

mente entre os conjuges\ e lhes confere todo

os direitos de família, como se tivessem nascido

de matrimonio, e até o nome de legitimos, Aqtú

não ha direito nenhum novo, é um resumo da

legislaçao existente; e até, sendo e te artigo redi

gido á imitação do do Codigo Civil da França,

qne lhe corresponde, neHe se pre cindindo da

clausula do incesto, provt3.velmente reconheceu-se

que, uma vez dada a competente dispensa para

o casamento, fica relevado este vicio ex-?'adice

mat?'Ímonii, como dizem os theologos e cano

nistas. Portanto não temos no artigo senao uma

rectifica,ção, o restabelecimento do que existe em

no so direito, com a vantagem mesmo c~e ex

cluir quaesquel' duvidas, que na sua applicação
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se podessem dar; porquanto um dos honrados

membl'OS que na segunda discussão se oppõz

ao projecto por acha-lo defeituoso, e em algu

mas parte incompleto,' dice a respeito da Ord.

Liv. 2°, Tit. 35, § 12 que citei ad unguem,

que ainda não estava bem definido, qual era

o direito a que e ta Lei se referia, e o civil

ou se o canomco.

Ora, para o illustre Deputado e para outrem

que haja de assim duvidar, o artigo é de summa

vantagem, porque joeú'a a antiga seára legis

lativa de todas a di:fficuldades, que a supposta

duvida ainda podesse occasionar; como não

adopta-lo? .

" ÂJ:t. 2.° O reconhecimento dos. filho il

legitimas, tanto por parte do pai, como pela mãi

que tiver occultado o parto, s6 p6de ser legal

mente feito por um dos quatro meios prescriptos

neste artigo, sem se exigir declaração da pessoa

de quem forão havidos, nem poder tal decla

ração produzir efIeito algum i. e são o segUln
tes.... B

Parece-me que um hom'ado membro levou a

mal prescindir-se desta c1eclal'açã~. Era pois uma

das cousas em que o homac1o membro lhe c1e-
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.veria passar a sua esponja, e em tudo quanto

ha de preexistente, e que aliás continuará a

existir se uma lei precisamente não determinar

o contrario. RefiTo-me "ás legitimações por via

de rescriptos, para as quaes é constante que na

escriptmas de reconhecimento, que devem in

truir as petições se occulta o nome da mulher,

de quem se houvesse o filho. Impedida, ou me 

mo desimpedida, se assim se ha por conveniente,

declarando-se s6mente a especie do impedimento,

se pelo vicio adulterino, incestuoso, ou por outro

simelhante espuriedade, ao menos para a lill.pU

tação dos direitos.

O Sr. Ferraz; - Dá um aparte..

O Sr. Rebouças;- Como são hoje os res

crip"tos? Ostensivamente faliando têm a natmeza

de uma graça: mas realmente o são na or

dem das cousas Ol'dinarias, pois que basta fazer

a escriptura de reconhecimento; e ir com ella

perante um dos juizes ordinarios do lugar, e

dizer que quer legitimar a seu filho' para lhe

succeder em todas as honras e até herdar ab

intestato j o escrivão a quem o negocio é distri

buido faz cartas áquelles que o impetrante de

clara serem seus parentes até o 4° gráo, e estes",
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respondem ou não; dá o impetrante de tres a

cinco testemunhas, que ás vezes nem mesmo o

Juiz inquire; julga-se isto por sentença e con

forme os autos do processo passa-se o rescripto.

A. legitimação por via de rescripto, pois, não

seg'ue senão as vias ordinarias, é mais simples,

e em góral menos averiguada do que uma acção

de filiação para succes ão de herança, e mesmo

para alimentos.

E acha-se que o projecto é exorbitante, que

nem se deve emendar ou substituir, senão re

jeitar como cousa excepcional?! Oontinuemos.

« A. declaração no registro dos baptismos ou

nascimentos assignada pelo cleclarante e duas

testemunhas. »

Uma declaração desta natmeza é de se reJeI

tar como prova de filiação uma vez apresentada

em juizo contradictorio? Provavelmente não.

« EScl'iptma publica. . . »

Tambem p~'obabilissimamente não.

( Testamento ou codicillo, ainda que falte

nelle algumas solemnidades, que o invalidem,

comtanto que contenha a prova ordinaria do

l'econhecimento .. u Si se não trata aqui de suc-
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cessão testamentaria á he~raliça, mas de um prin

cipio de prova por escril'tq como rejeita-lo?

O Sr. Ferraz dá um aparte que não ouvimos·

O Sr. Rebouças: - Eis aqui um engano em

que estão os homados membros; não se dá isto

absolutamente como prova provada; dá-se como

principio de prova.

Depois, se os homado~ membros fundamentão

a sua objecção nesta supposiçao, digão que este

requisitos todos nao sao provas decisivas, ma

sim p'rincipio de prova; que nenhuma acção se

admittirá em juizo sem ter um principio de pl'OYU

por escripto, o qual deverá ser nesta ou n'outra

circumstancias. Mas os honrados membros sup

põem que isto equivale a uma certidão de casa

mento, a uma certidão de baptismo? Os senhore

bem sabem que ainda quando a lei diz íl'SO

facto, é necessario sentença; quando se contesta

'a filiação a respeito dos nascidos de legitimo

matrimonio, se é admissivel em. contrario toda

a prova de verdade evidente por impossibilidade

physica, pelo alibi, se contra a autorid,ade do

matrimonio, se contra a ':filiação leg'itima na

circums tancias mais permanentes do direito, são

ac1missiveis, irrecusaveis provas de verdade em
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,contrario. Como, não? Tratando-se de julgar de

filiação natural? Tenho por muito obvio que

o que se estabelece aqui é que não são mais

1tdmissiveis as prova.s, dependentes do testemunho

ele individuos, que, por exemplo, prinç,ipião por

basear a força do s eu depoimento no proprio

vicio do lenocinio, que principião por confessar

suas torpezas! ... Eis aqui o que esta lei quer,

- que não se admitLão provas de testemuhas,

tanto mais havidas por quálificadas quanto mais
, ,

igllobeis e abominaveis em seus depoimentos.

Demais, seàores, nem n6s devePlos ser de

masiado curadores dos proprio pais,quanclo

elles se crêm e clao authellticamente por, taes,

nem . aCl'ificar a sociedade aos ~uppostos in·

. tere ses dos presurniclos ou pretendidos filhos

natm:aes, quando a indagação da paterni'iacle

repugna ô. mo'ral, á d~cencia publica, quando seja

occasiao de continuarem a se ouvirem e escreve

rem judicialmente os' depoimentos mais abomi

naveis, mais torpes e ignobeis da sociedaqe civil.

q Quarta: declaração por escl'ipto particular

em presença de cinco testemunhas convidadas

ou intimadas pelo declarante para testemunha
rem. )
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Bem se sabe que duas ou tres testemunhas.

por todas as leis provão nas causas ordinarias.

Como cinco n,ão serão sufficiente garantia?

« Quando a mãi não tiver oecultado o parto,

o filho iUegitimo será havido como legalmente

reconhecido. »

Os senh(,)1'es dizem que este artigo dá c.omo

cousa julgac1a, qne o filho do raptor é que se

acha' na hypothese prescripta. ~as já se não

demonstr?u que o projecto não trata, senão de

estahelecer bases para as acções de filiação e

paternidade natural? ão se vê bem que não

havendo prova em contrario procédem, mas

havendo-a não proceder~? Já não :fiz vêr que

os nascidos de mulher casada e na constancia

do matrimonio, por mais' que fundados na pre

sumpção ju?-is et ele ju?'e que delle resulta, são

todavia sujeitos á verdade, irrecusavel em con

trario, por exemplo, da ausencia do marido,

por mais de treze mezes, ae ser a crialílça per

feita aJ.?-tes de sete, etc., como a filiação l1a

tural por mero faval' ficar mais privilegiado

do que a legitima? Como, dadas as ba.ses mais

provaveis para uma certeza moral della, não

admittir a verdade em contrario?
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Mesmo o projecto não deixa em dúvida o

seu intuito quando na segunda parte do, art.

40 diz que - f6l'a desse ca o não se ac1mittirá

a indag'açao de paternidade sem a presença

de um do titulos de reconhecimento especifi

cado no art. ~o-, e e os honrados Depu

tado me mo o quérem mais positivo, amplo

e comprehen ivo, quem lhe véda melhora-lo?

Di cutio muito o honrado membro a res

peito das muita probabilidades, que se podem

dar em contl'ario da parte do raptor ,e para

com a raptada. A este respeito tambem já

dic que quando ellas nao fôrem de natureza

tal que ex luao toda a po ibilidade de ser elle

o pai prevalecerá apre umpção da lei; po

rém na hypot-he e em contrario pre'i alecerá a

verdade. a duvida de quem seja o pai, e na

incerteza de que algnem o seria, quem não dirá

qu maisjustamellte se deve julgar que o é

o raptor?

Quem nao dirá que é isto um meio repres

ivo de um delicto tão contrario ao bem-estar

e hone tidade das família ?

a Inglaterra não se admitte que o ultériol'

casamento leg'itíme a preexistente prole; porém,
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ainda que seja celebmdo estando a conJuge

gravida c a parir immediatamente, uma vez

que o féto seja dado á luz depois do ca a

mento, fica sendo legitimo' o que me parece

eflicaz ás allianças conjugaes, uma vez que os

pais interessem verdadeiramente no fut~·o de

seus filhos. E, comquanto a lei ingleza seja

as im restricta . obre as legitimações por ma

trimonio ulterior á concepçao, pelo que respeita

aos natmaes, só concede que a~ mãis gravidas

possão dcclarar quaes os autores da gravidez

para ficarcm sujeitos á imputação das pena

parochiaes alimentare . Os filhos natmaes, con

forme se tornarem habeis, podem ter acces o

a todas as vantagens sociaes, porém não her

dar a seus pais como se le.gitimos fôssem.

Deixando de parte outros artigos, sobre o

quaes nada tenho ouvido, s6 tenho a obser

var que o art. 6°, isolado como está do que se

lhe snbseguiao, nao póde ficar; pois que a

cont?'ario SenS7,6 estabeleceria que os filhos Da

turaes não herdarião, tendo os pais- ascenden

tes ou descendentes legitimos, o que é anti

nomlco ás leis, que ficão em vigor.. Assim cómo

direi, que o art. 6° tanto importa como dizer
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que subsistem a Ord. Liv. P, 'rito 88, § lle Liv.

4° Tit. 99 § 11, não repugnando de maneira

alguma ao que já fica disposto de prohibi~ivo

das acções e filiações de espmios.

O orador di correu no sentido de que a so

ciedade não deve sacrifical' á iWmoralidade e

incUl'Ía dos pai , que ella faz o que está da

sua parte exercendo os deveres de cal'Ídade e

munmcencia em Drestar-lhe alimentos e educa-...
ção nos estabel cimentos publicos como mi e

ricordia, collegio, etc.

Finali ou d1.zendo que prescindindo do art.

6°, sendo o projecto no mais inefficazmente im

pugnado, continua,a a votar pela ua adopção,

reconhecendo-o em todas as bases conforme á

justiça e equidade favoravel á moral publica,

que cl1mpr6l cultiyal'.



üAMARA DOS DEPUTADOS.

Sessão em 3 de Julho de i8'~6.-Pre idencia do Sr. Muniz Tavares.

Negocios da Bahia.

O Sr. Rebouças: -Senhores, eu peço per

dão á cama1'a e a todos que me fazem a hOlll'a

de ouvir, da desagradavel apprehensão que

lhes havia de causal' o meu apparente silencio

a 1'e peito do inaudito ultrage perpetrado contra

n6s todos, os Bra ileiros, n'um do dias mai

solemne da historia de nossa liberdade e in

dependencia politica, na provincia da Bahia !. ..

Essa noticia, senhores, causou-me a maior

commoção possi~el! E não 6 de.. ' e logo me

custára, como ainda agOl·a custa-me demasiado

reprimir as emoções do meu proprio sentimen

to ! ...

O dia 2 de Julho, senhores, era o da ex

pl'essao não s6 do maior enthusiasmo, senão

dos sentimentos I atrioticos os mais elevado.

A celebração deste dia dominava da maneira
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a maIS inten a e ineifayel aos individuos da

mais elevada aos da menor representação 110

quadro da . ociabilidade. Vinte e tres anuo

erão passados, e nunca e11e tinha sido profa

nado. Se alguem havia que bem o não com-.
prehendesse, parecendo abalançar-se a praticar

alguma acçao, que fó e incompativel eom e11e,

todo lh'o ·obviayão. E nada ia adiante que

podesse de acata-lo e ainda deslustra-lo n'um

apice de sua pureza e gloria!!

Mas no 24° anno de liberdade e independen

cia da nossa patria, do triumpho, da ordem e

civilisação, aconteceu um facto que por vergo

nhoso falta·me o animo de o referir! .. ;

Perguntarei s6mente como se fó e inteno

gando de uma cou a inteiramente estranha a

e11e : - si se apresentas e um official maior de

P linha nao ombatente e um official maiúr

de engenheiro, que em vez de sua espada ou

d trazer em ua mao direita algum in trllmen

to de engenharia, plano carta ou qualquer outra

Cousa de sua profi 'sao, empunha e um latego!...

E e ignobil ig'nal da ervidão, arma de que

apena se ervem os executore ,do que le,ào

ao maior gráo de aviltamento o direito heril
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e os da maIS baixa e degradante policia? . ,

O que faria um presidente de provincia, um

commandante das armas diante do qual e repre

sentasse este e pectaculo de ignominia e deser

çao de todos os brios militares?! ...

O que faria?! ... Eu não o direi. Nem, ao

menos, considerarei nesse presidente de pro_

vincia e commandante das arma o concm'so

das qualidades de pai; pois que considero tão

delicadas as qualidades paternaes, que nao quero

nem admitio que el1as venhão á discussão.

Houve um illustre membro que, tomando

parte na discussão de que nos occupâmos, os

tentou summa imparcialidade, um sangue frio

incomprehensivelL .. Senhores, servir-me-hei aqui

de uma comparação que a proposito do facto

a que se referia, empregál:a o celebre orador

Fox, perante a camara dos communs na lL.

glaterra.

Tratava-se de uma moção feita por Burke

para que um outro Deputado que estivera em

Bengala dmante a escandalosa dominação ~le

Warren Hasting, fizesse parte da commissão

encarregada de instruir o processo desse fa

moso concussionario, contra a' opposição de
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Grenvil, Pitt, Dunda , major Scott e outros que

,'e fundavã,o em ser inconveniente a conclU'rencia

do pl'OpO to honrado membro por isso mesmo

que estando contemporaneamente n~ Incua, não

podia ser imparcial. Trouxe então Fox o exemplo

de que a um accusadÇlr que, para persuadir ela

legitimidade e competencia. com que accusava a

nm réo de assassino de seu pai, protestava pro

ceder na aecusação com toda a imparcialidade,

ob ervál'ão os j"uizes, que o não podião aereditar ;

pois que, a ser verdade o que elle assim dizia, era

impossivel con ervar essa indifIerença calma e

imparcialidade que affectava. Ou o illustl'e'

membro não é tão impal'cial nesta questão

como inculcára, ou nao a comprehenderia como

ligitimo .representante do Brasil pela provincia

da Bahia

O Sr. Wanderley: - ão está no seu JUIZO,

nem no de mnguem aqui ava;liar isto.

Represento mais· a provincia da Bama do

que o senhor representa a das Alagôas. (Apoia
dos.)

O Sr. Rebouças: - A imparcialidade nesse

caso era incompatível. hei mais adiante: foi

ínsolito o. modo de defesa.
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o Sr. D. Manoel: - Isto faz muita honra

ao Sr. ,Vandel'ley.

O Sr. Rebouças: - Não e tou discutindo

honras, estou apenas analysando a discussão e

a importancia delia' creio que não dou razão

para ser interrompido....

O Sr. Wanderley: - Dá, muita.

O Sr. Rebouças: - Senhores já que faliei

no Verres inglez, faUarei tambem no Verres

romano, porque em verdade, entre elies ha

sua analogia. Assim como podêmos dizer que

a Inglaterra em poder e grandeza é a Roma

desses tempos modernos, e que em Caio Licinio

Roma teve o seu Verres, o celebre concus io

nario e oruelissimo Pretor ela, Sicilia; assim a

Inglaterra em Warren Hasting não' deixára

de tambern ter o seu Verres na Indta. Quando o

Verres romano el'a accusaelo por Marco Tullio Ci

cero e o defendia "Quinto Hortencio, nem as vozes

deste contrastando á daqnelle, nem as do proprio

accu ado erão para legitimar em si como era

exp 'obrado o facto vilipend.io~amente perpetrado

em Gavio! Dizia-se que Gavio nao era cidadao

romano, senão um escravo emi sario do res~o

do partido de Spartaco. Simelbantemcl1te quanto



< Bur1ce, Fox • heridam, GrE'.) e outro con

tr(t ta\';(lO Pitt, Grnham, Dunda' o major Scott

{' 'renvil, ning'uem ,e atreveu a proferir que

Fo ::>e lieito ou como talo concllsslonario proce

flimeuto imputado a Varren Hasting" sobre o

H.H,jal1, nem algun outro dos arguidos factos da

.'ma iJllproprerada administração na Iudia senão

qne não 'erão exacta as informaçõe , e es e go

yenmdor procec1êra conforme o interesses da

Companllia, zeloso no de empenho do eu governo.

Ma;, senhores, aqui se tem proferido que em

tlefen ão da homa paterna era ]jcito praticar

('. e ultrage...

O Sr. vVanderley: - Onde: ouvia i to ?
O 'r. Rebouças: - : .. e de facto judicial

lllcnt· assim ,'c julgou. Perguntou-se-no que

filho não praticaria, simelbantemente.

O r. D. Manoel: - E perguntou-se bem.

O Sr. Rebouças: - Como se houvesse nesta

<:a 'aalgn m (e neste algllem comprelendo o p1'o

prio senhor que mo deu o aparte). se houvesse

~lgnelll que vinga se a. sim a honra de seu pai....

O R1'. D. ManoeI: - Comprehendo: peço ao

palayra.

<) )ir. Rebouças: - ... dando uma idéa m-
-n. II !9
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compativel com a educação, que tive se. recebido :

dando uma idéa incompatível com todo o res

peito ás lei ,com a dignidade d> homem brioso

e cavalheiro? ! ... Deve-se defender a honra de

eu pai lançando mao de n,ID instrumento vilis

,'imo e ultrajando. uma sociedade inteira no dia

de sua maior gloria e da expan ão do l~atl'io

tismo o mal puro e illimitado? (Apoiados.

Livre Deos a cada um de pa ar activa ou

passivamente por simelhante desgraça! (.Apoia

dos) Ninguem e atreveu em Roma, nesse fa

moso theatro da "Úivilisaçao e grandeza, como

da corrupção, a fazer um tal gen 1'0 de defe a.

Mesmo no mencionados dou paize, obre o.

:seus V nes houve quepl pro ma . e, ma iu

tlll'ectamente, disfarçar, ainda galardoar o rime.

Para ser Caio Licínio reconduzido na Scillia

empregárão-se os meios' da cabàla. De Me tlina

e outros lugares f9rão á Roma imuladas deputa

ções a recommendar o seu bom governo, a sua

philantl'opia, a sua piedade e outras virtude

realmente antagoni tas do cu concus ionario

cru~lissimo proceder e iuimitavel prevaricação.
Tambem se diz que da Companhia das India

se supprú'a em Londres ~ Varren Hastings coro·
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5,000 libras e terlinas annualmente, além de
mais de 70,000 empregadas com o eu (ül1

turnissimo processo.

Que ha, poi " de admirar que e distribui sem

bilhete de platéa para no dia 2 de Julho e

encherem todo os lugares do theatro da Bahia,.

e le, ar-se as im o premeditado ultrage além

de todo os extremos?., Para e dar a en

tender que a no a patria, indifferente a si mesma

insen ivel a um ponto incomprehensivel, ,e

achava em regozijo, em e tado de enthusiasmo

e da maior ati fação ! ...

O Sr. N. :Machado: - Esse facto para mim

é extraordinario! E 'a impa sibilidade...

O Sr. R bouça: - Nao sei porque sorte de

ignominia teremos mais de passaI'!, .. O que eí

é ( em' de ceI' Gl. analy e de outro facto, que se

achão suflicientemente reproduzidos pelo autor ela

moçao), o que ei é que . um povo p6de e1'

opp1'imido, despotisado, so:ffrer todas as violen

cias, mas não póc1c ser ultrajado, vilipendiado

e indignamente xautorado de sua dignidade.,
E-me indifferente que passe ou nao o l'E1-

querimento.



CA~iARA DOS DEPUTADOS

'e 'são em 8 de JulL10 de 18i6. _. Presideneia do Sr. Muniz Tavar' .

Ordem do dia: -Reconhecimento dos filho

illegitimos.

O Sr. Rebouças: - Peço a palavra para ex

plicar.

a Sr. Presidente: - Tem a palavl'a para ex

plicar.

a Sr. Rebouças: - Algnns. senhore enten

dêrc'l.o que, quando eu ustentava () projecto,

tomava o termo illegitimo não como syn.onymo

de natLrral, porém compreh ndendo todos o

illegitimos, os qualificadament~ illegitimo , o que

aliás não era de pres~mir, vendo-se bem que em

I :melhante accepç.ão, Ílilo poderia eu elefend~r

o projecto no intuito ela moralidade, que lhe

'erve de base. Entendo aqui por illegitimos

'implesmente os natm:aes i os outros nao são já

simplesmente ilIegitimos, são qualific~damente
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illegitimos : e então se.denominão - espurios, em

cuja serie entrào os adulterino, os incestuoso

e os sacrilego '. Portanto, é na accepção de na~

tUl'aes que eu tenho sustentado o projecto quando

uso do termo-illegitimo. Uma outra expressao

não foi bem comprehendida. Quando, argumen

tando, ilice que as condições prescriptas no

projecto importarião principio. ele prova, b~m

era de vêr que não considerava o filho na

tural, reconhecido por qualquer elos modos esta

belecido no projecto, tendo cm seu favor a

pos e são do tado e dos bens, considerava-o

'1m no. ca os m que o bens hel'editarios esti

vessem no poder de outro, a quem de neces i

dade e deve e propôr uma acção para ser

julg'ada na conformidade do reconhecimento

endo ntão fundada a acção n'um principio de

prova por escripto, que tanto importa.ria o re

conhecimento, sem o qual ella não poderia er

admittida em juizo. Mesmo quando fôsse neces

sario tão s6mente provar a identidade de pessoa,

não se poderia admittir a i so o pretendente

sem tomar por base o exigido'pl"Íncipio de prova

por escripto. E' na exposta accepçao que, dada

essa hypothese) a de contestação e necessidade



- 294 -

ue veri:ficaçã.o de identidade, que eu considerei

como principio a prova por escripto. As vezes

talvez me não faça bem entendido na casa,

por me parecer que em materias desta natureza,

sendo ouvido por jurisconsultos muito supe

1'i01'e ) seria improprio o fazer-me extensamente

analytico, e muito mais o revestir-me de um

certo tom didactico, emquanto tomo p1.rte nas
I

discussões para exprimir minhas idéas e motivar

o meu voto.



CAMAR.! DOS DEPUTADOS

Se:'ão cm 20 de Julho de ~84,6. - Presidellcia l.1o Sr. ~Iun ir.
Tavares.

Ordem do dia: - Jmo conv ncional.

O Sr. Rebouça : -Desejava que os illustre

k:lrs. Deputado ,que têm de votar contra este

projecto, segtmdo f:;e dcprehende ele seu apartes

e apre enta cm consecutivamente oppugnan

do-o para que eu, fraco, tivesse de o defender

como seu autor, e não sendo tão favorecido de

memoria, que pos a repetir as prelecções mai

come inhas ele J. B. Say, algumas notas ·do

commentac1orecl a Smith e Storch, artigo do

Diccionario do Commercio d~ Pereira Borge'

e outra obras desta ordem, lhes responde se com

a expel'iencia de todas as naçces cultas desde

a éras mais remotia·, e ainda mesmo tao s6mente

com ~t elo nosso paiz, cujas chagas tratâmos de

omar; para que élle se torne apto a marchar

como proséguem os outros povos, nao s6 na
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senda tla moral e da civilisaçao, quc é propria

de pOYOS 'lll'i tãos, senão tambem na cul~uru

da industria, u na consecução d~ts riqneza~ uteis,

que C011 tituem a {orça e felicidade pratica do~

povo' modernos. Mas fallou llm s6 honrado

membro; todo o' outros illu tres campeõe,'

se reservárào ao ilencio; 'ou pois, constrangido

a lançar-me logo na a.rena.

Senhores, a toda essas theorias, quc ,'e hão

referido e que se poderião referir, eu rc 'pon
deria c creio que satisfactoriamente COll1~ Llua.·

palavras: todos o 'g'overnos da Europa, (m1ta e

commerciante, perante os quaes hão sido c~Cl'ip

tas, ensinadas, publicadas c di. selllinadas CSl:ia

thcorias na accepção dos illu tres Sr . Dcputado',

as têm deixado li margem. Responderia talllbcm,

mostrando que em todos os paizes modernos, em

os quaes uma vez se estabeleceu o maxilllo do

juro ou interesse legal, o juro ou interes. c com

mercial tem descido ao ponto em que se acha

de se offerecer na Europa, dinhei.ro de cmpl'c.'

timo para a malOr parte da. empreza , a 4 a

3 1/2, a 3 e até a 2 1/2 por % B.ll11nal

mente.

Em prova elo que digo, basta~-me, ha por,
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agora trazer á cOll:sideração da Camara dous do '

mais modernos exemplo::;, o da França e o da

Belgica. De de a Republica, passcLlldo pelo Im

perio, o' interes e1i fôrao ahi taxado. por lei a

5 % m materia civil, e a 6 % OOl materia com

merciaL Sao pa. sado, mais de 3O:tnnos, e elle'

têm c nyencionalmente baixado de 6 e 5 0/",
para meno.,

Os sectario das theol'ias ab. tracta , enh'e

tau to deixão de ter conseguido fazer fortuna,

no abroga.r leis tão justamente protectoras L10

verdadeiro util emprego do dinh· iro a lucro, poi::;

contra theorias tae 'obr sahe a prova real eh

vcrdaL1e, sendo o facto incontestavel correr no.'

J.ou' paize.· meu ionado o preço convencional

do aluguel do dinheiro ctbaixo do 1m rimo pela

lei pre~cripto) andando pela me ma razào o.'

melhoramento mome e materiac pari pa Sll, na

senda do prog"e. o dll. l'Íqueza nacional.

e quizessemos partIr de mais longe; veria

mo que á proporção qu mt Inglaterra a

tempo de Helll'ique VIII se estabeleceu pel"L

primeira vez o maximo do juro a 10 por

cento, contemporaneamente na França., Fran

cisco I o taxou ID 3/-1, e que desde e,. a
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~poca os juros ou interesses convencionae fôrão

interpoladamente de cendo, e a legi lação acom

panhando-o::; "l. pont de, na Ing'1at !Ta, se co

nhecer ultimamente, mediante iufonm~ções con

tínuas na diuturnidade de 20 annos, que a

taxa legal de - por cento era muito superior

ao maxillo do intercsse convencional corrente

e por conseguiutc inconveniente' nas. decisões,

cm que c tinLa de guardar preci amente o

cl'iterio, determinado pela lei, por imputar ao

imputavei nm interesse legal maior do que o

pl'eç.o corrcute do aluguel 9nvencional do di

nheiro a lucro sendo por isso que ultimamente

a. legi 'laçao ue ta p~~lte cessou, isto é, para

::le conhecer por mais algum tempo se o ma

rimo de 5 por cento de"la ser ou não cor

rente, vendo-o e que o fundos publicos de 3

por cento yendião-se a 90 e mais, o que im

portava que a mesma divida publica fundada,

nfio fluctuante não facilmente perlIlutavel, cor

ria por um premio menor elo de 4 por cento, etc.

Deixo de demonstrar com exemplos dos Athe

nienses, dos Espartanos, dos Romanos e ele

muitos differente povos que a iUimitação dos

interes::;es ou aluguel do dinheiro, favorecendo
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a cobiça de uns, e as dissipações, imprudencia

e temeridade de outros, principía por alTuinar

as familias e acaba por acrificar as nações

nas vorág6n das gnerras civí. Jão terei

mesmo por necessario demon traI' com esses

exemplos quanto importa e é de primeira neces

sidade occorrer com a medida a este respeito.

O Sr. . Franco - dà um aparte.

O Sr. Rebouças :- Queira o Sr. Deputado

lêr o e~criptores a que e refere Jacque

Stuart, e notav lm.eut~ Child; leia mesmo

Smith; comprehenda melhor a J. B. Say e a

torch; entenda como convém a todos os ou

tros escriptore ,e chegará a reconhecer que sua

conc1u oe devidamente applicada viráõ a ser

conforme ao c1ictame do melhores legisla

dare e de todos os bons governo..

O qne dizem esse~ escriptores? Dizem que

a medida do intere se convencional ou do

preço do aluguel de dinheiro deve estar na

razao do lucro e proveito que Iene se possa

tirar, do melhor emprego, 'que possa ter indus

trial ou commercial debaixo de uma boa admi

nistração.

Perguntarei qual é a importancia do interesse
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convencional em qualquer parte do mundo

agTonomico, fabril e commercial? Dizei, por

exemplo, se o jüro convencional, ~ntre n6s

sem limite algum, ele 1 até 10 por cento ao

mez, é compatível com o metior lucro e pro

veito da mai vantajo a d todas as empreza

ou ele industria alguma, já não digo deste

senão de algum ,paiz elo mundo conhecidu?

O Sr. J. P. da Sílva- dá um aparte.

O r. Rebomas :-Os gov rno', meus enbo

res, devem acautelar. o. desvios de todos os

individuos da sociedade, e muito mais os deFl

vios, que induzem á perda e ruina ela m6r parte

das familias.

O Si·. J. P. da Silya:- Ningucm é o melhor

juiz elo 'en interesse que o proprio inelividu .

O Sr. Rebouças: - Então na,o teriamos lei

nenhuma.... :Mas a lei nos prescreve um culto,

uma adoração para com Deo , e isto seriR.

de necessario, porque n6s devemo este culto.

Não teriamos lei penaes, não teriamos regula-
I

mentos policiaes, porque é do nosso interesse

·umpl'Í.r nossa I obrigações, e cumpri-las o me

lhor possivel p,tra ermos tidos por honrado

e probos.
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llIa.s se nó temos leis, que no prescrevem

os nossos devere até o de direito natural, O"

nossos deveres ele homem e de cidadão; se

]16 me. mo que somos ou nos dizemos esco

lhidos do POYO carccemos de regimento para

regula.r aqui no as funcções, e muitas vezes

o transgrcdimo ; porque, ao contrario, por uma

excepçno inju tifi 'avel, nao havemo nesta parte

determinar o que é ele evidente necessidade

para, aúde do POYOS e salvação de nossa

patria?

:Jfa, dizia eu, todos es es economi tas en

. inao que a medida do interes e ou aluguel

de dinheiro deve er na razão do lucro e pro

veito, que. se pos a ter, empregando o dinheiro

alugado em qualquer indu;tria a m~Lis vanta

jo a, a mai bem admini trada. Aceitai-no este

ponto de criterio' e e não podei , nem vos é

licito provar o contrario disso, porque no-lo

quereis sem r gra, vag'o, illimitado? ..

O que dizem os economistas, que seg'uis em

~uas doutrinas abstractas, poderá ter illimitada

applicação aos illteres es dos capitaes empre

gados a risco maritimo. Porque não vos con

tentareis disso? Porque não reconhecerei' que
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as razões, que e podem dar a respeito do

lncros possiveis da e peculações maritimas e

a longo curso estào fóra de toda a razão dos

provaveis, e até certos na vida civil, industrial

e mercantil ?

Um r. Deputado dá um aparte.

O Sr. Rebouças :- Meus senhores: quaes são

os instituidores elos bancos de commercio em

todos os paizes do mundo? Sao commummente

os homens mais habei na applicaçao dos apho

rismos da economia politica. E porque nunca

se instituiria um banco, no qual se não "esta

belecesse o maximo do juro convencional?

O Sr. S. e·Oliveira - dá um aparte.

O Sr. Rebouça :- Se o interess convencio

nal ou juro tem por medida a vantagem resul

tante do emprego do capital no melhor de

de touas as industrias; no Brasil c vÔ qua i

absolutamente o contrario em consequencia

dessa lei, que conscienciosamente ataco, por

quanto o premio convencional entre n6s é

quasi sempre a medida do damno, a desgraça

do agricultor e proprietario, que o toma, for

çoso é providenciar que, em vez disso que a

cxperiencia mais viva e mais dolorosa convence,
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o Juro convencional ,eJa como era e t:omo é

em to la a parte do IDl ndo actual, ;l. medida

elo lucro e proveito em todo o genero de em

prego civil, rural e mercantil.

"WJesmo os vossos economistas politicos, por

exemplo .T. B. Say, admittem uma taxa legal

para o caso, em que os int l'esse são devidos

bem que não convencionado. A bases, pois,

de equidade e conveniencia, que elevem servir

:I critel'io para a taxa desses intel'es e lcgaes,

tomadas mais amplamente, sirvão como têm

ervic10 eflicaz e proveitosamente aos legislado

res e governos, que tenho mencionado, para esta

belecer tambem o maximo .do intere e ou juros

convencionaes. Para que qualquer convenção

eja moralmente válida e produza effeito civil

é indispensavel qu~ tenha ,por base a liber

dade, a vontade mutuamente livr- das parte

contractantes.

No .lUTO convencional, além de toda a pr 

babilidade de lucro e proveito, não ,e póde dar

esse requisito da parte <lo mutuante, porque,

levado da cobiça, escravo da avareza, prosegue

ás cégas. MenoB ainda da parte elQ mutuario,

porque, ou é um dissipador e prodigo, ou um
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lleces itado e de nece sidade impreterível; m u

peravel. Pócle haver lei digna desse augu to

Home, qne approve e apoie convenções deR a

llatureza e entre parte ..imelh::mte ?

O orador expõe algun ca o cm que se p6de

dar a hvpothese da ]fcce sidade a, l'esl)eito de

nm propl'íetario de engenho e fabri a de a 'sucar

carecendo de alguma parte do u custeio

para o pôr á moágem e conduzir eu productos

ao mercado: assim como sobre proprietarios do

quaesquer outros estabelecimcntos agronomicos,

industriaes e me. mo urbano , Figma a accumu

laçao dos premias semp]' para mai n<.t razão

aa impossibilidade de crem, pao'o' nos estipu

lados prazos por cfl>ito de dift'orentes cano a'

lIatnraes e mais obvia pela. vacillaçoes do mer

eado, e mesmo em ,re ultado do de 'credito inhe

rente ao proprio facto do cmprestimo de di

) 1teiro a um preço absolutamente incompativel

com todos os calculas d lucro e proveito.

Passa ao depoi a C011 'idemr a ab oltlta im

po ibilidade de se tornar pontllal o proprietario,

aliás mais aba tado c mais bem estabelecido j

e se recorre constrangido ~ alienação ele alguns

braços ele ua fabrica para alimentar ao de-
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mai ,nem por isso deixa de e ir precipitando

de damno em damno até abi mar-se!

Perguntarei, diz o orador, aos 81's. Deputados,

e os economistas politicos, que mencionei, e cuja

autoridade séguem, attingem algumas especies

iguaes ou simelhantes ás que tenho exposto e

ponderado?

Considerão elles algu]Ila cousa, que se parêça

com o que ha occorrido de alguns annos a esta

parte empre para peior no Brasil?

O 81'. 8. Franco-dá um aparte.
I .

O 81'. Rebouças: - Elles dizem que nos con_

tractos sobre hypothecas o pr mio ou intere se

convencional é.commummente omais modico, por

que os mutuantes contão com o lucro dos .seus

capitaes sem os ri cos da impontualidade e me

nos in olvabilidade; que á proporção mais alto

é o aluguel do dinheiro empregado nas indus

tria e emprezas sujeita ás probabilidades de

máo evento.

Mas, senhores, direis que nos emprestimos com

hypotheca de predios urbanbs e mesmo ruraes

.entre n6s se dá isso? Em regra geral não se

dá. Pois bem, digo-vos que vi hypothecas sobre

predio' lU'banos em garantia de dinheiros a jlU'OS
R. I: 20



- 306 -

de 3 por cento ao mez na cidade da Bahia j

e o resultado foi que o devedor, originariamente

de menos de 6:000$000, vio-se em poucos anuo

ter de pagar muito mais de 20:000$000!!! E

os pagou por muito favor, que ,lhe consideron

fazer o credor, tomando-lhe as hypothecada

propriedades mbanas por preços calculados na

razão do seu rendimentp de 8 e 10 por cento

entre as mais, e menos novas, e de melhor local

e construcção.

Pois assim como em pagamento se calculou

o rendimento das propriedades no seu maximo

preço para que fôssem computadas em menos,

porque não seria o interesse regulado na razão

do rendimento dos mesmos bens hypothecados

senão em mais de quatro vezes a importancia

delles? Haverá, meus senhores, exemplos disso

na economia politica em que Mdes ? São assim

os empre timos feitos em Hpllanda e Inglaterra

aos povos da Russia, aos dos Estados-Unidos da

America e quaesquer outros?

Os economistas dizem que os emprestimos

feitos á Russia erã,o por maior interesse do que

aos Estados-Unidos em l'azão de serem os Ame

l'icanos mais parcos e mais laboriosos, e que,
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lavrando em terras mais productivas, ofi'erecião

mais garantias de pontualidade. Pelo contrario,

que os emprestimos feito.s na Russia o erão por

um maior interesse, porque os proprietari0s

russos empregavao grande parte do seu rendi

mento em seus gastos de tratamento pessoal,

não erao tão parcos e economicos como os Ame

ricanos: que simelliantemente o premio do di

nheiro que se emprestava para a America Hespa

nhola em sua descuberta era maior que o premio

do dinheiro, que pagava qualquer do preditos

paizes, porque esse dinheiro se destinava á ex

ploração e lavras de minas de prata e ouro;

e acontecia que algumas vezes se exploravão es

ca samenteduas e mais minas sem se encontrarem

tantos desses metaes, que bastassem para cubrir

os capitaes empregados, e haver-se o lucro, que

esperavão os emprehendedores e praticos desta

especie de industria; vindo a ser por conse

g'uin,te o dinheiro, para esse fim emprestado,

quasi um dinheiro de ri co e sujeito aos lances

de felicidade e infelicidade dos tomadores.

Eis aqui no que bem se p6de dizer que se
I

resumem os exemplos e as hypotheses, sobre que

rezão os escriptores de economia politica, a cuja
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autoridade recortem os illustres peputados. Por

seus escriptos conhecemos como, na razão do

augmento da maior e melhor riqueza e perfeição

industrial, baixára o aluguel ou juro do dinheiro

na Inglaterra; e na Hollanda mais do que em

parte alguma por serem os Hollandezes tão parco

como habilmente laboriosos. Como descêra na

França e na Belgica, como em toda a parte'

pOl'que ~es nao seguiremos tão bons exemplos.

nós que ao estrangeiros queremos imitar em

tanta cousa impropriamente?

Uma vez estabelecido o maX1D1O do juro

por lei, que tome por base o maior lucro e

proveito provavel do dinheiro mais bem empre

gado na industria mais vantajosa, os capitalista

preferi.ráõ dá-lo a quem lhes preste maior e me

lhores garantias; na ra.zão disto, ter-se-ha o me

lhor e mais apropriado uso e emprego do di

nheiro tomado; do seu melhor uso e emprego

resultaráõ maiores proveitos, e destes a abun

dancia e riqueza geral.

Se tanta fór a coneurrencia, resultado da

efficacia dos emprestimos, que faça baixar o in

teresse convencional de maneira que os capita

listas prefirão empregar suas accumulações, elles f
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mesmoE, em diversas emprezas industriaes, con

vertendo-se em agricultores fabricantes, etc. Não

chegaremos á feliz posição desses paizes por

cuja effectividade de exemplo tanto reclamo? Ao

contrario em consequencia d'essa lei nefaria em

façultar sem limite a convenção de interesses ou

jmos do dinheiro de emprestimo, de ordinario

quem os ofi'eJ.'ece maiores é quem menos pensa

ereflecte; quem menos pensa e reflecte, consome

em proveit? algum real' e quem consome sem

proveito, não e to'rna util a ninguem.

O capitalista fica muitas vezes com as algi

beiras cheias de papei ou com as execuções

nos cartorios; e o tomador, se tem predios os

vê reduzir a fogo morto, a pardieu.'os, aruinas

ou a campo liso. :E abricas, custeio, tudo foi-se.

Em seu lugar o espectaculo da lastima e da

desgraça! ...

Exemplos, im, exemplos, em nosso paiz nó

o temos muitos: e não serao sómente esses

exi tindo, aggravando-se e incrementando-se suas
causas.

O Banco Cornmercial do Rio de Janeiro em

pI'esta, termo médio, de 7 a 8 por cento, o da

Bahia tambem empresta a 8 por cento;· e além
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disso, concede aos mutuarios, que fação o paga

mento dos premios e do capital por presf.a,çõe ,

para solvê-los no decurso de 5 annos. Não p6de

havei·, pois, nada mais favoravel actualmente do

que esse interesse de 8 por cento com as van

tagens de uma amortização tao commoda.

Porque, não obstante, conservão esses esta

belecimentos dinheiro em caixa' e de muitas

pessoas em deposito dezenas e dezenas de

contos de réis, contentando-se eÍlas s6mente com

o interesse de 5 % ? Oomo, não obstante tanto,

continúa a se tomar dinheiro por mãos particu

lares a juro convencional de 1 emais por

S1~nto mensalmente? A razão é que de 1832

para cá muitos proprietarios ficárão con ecu

tivamente onerado de debitos com o venCi

mento de jmos cOl1vencionaes: e por i so não

offerecem garantias de pontualidade certa no

d,esempenho das obrigações, que tenhão de

cqntrabir de nqvo com esses bancarios estabe

lecimentos: vindo pçn' con eguinte a ser ao me

nos clirectamente inúteis para os proprietal'ioM

,

q~le estiverem nas expostas circum~tancias, ou

parG\. IQ.1:!Ítos delles: emquanto que os que dão

dinheiro a prerpios illim\tados c~ntel1tão-se con!
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as reformas e não se importao com o prImI

tivo capital, antes preferem não ser delle pago

·emquanto reconhecem que os devedores têm

na suas propriedades exuberante valor com

que a final se locupletem. São uma especie de
commanditario de que não ha exemplo cm co

digo e estylo algum, e vem a ser que com

25:000$000 ma,is ou menos vem o credor a ser

ocio de um proprietario de engenho de fazer

as ucar la importancia de 200:000 000, porém

ocios para ter por seu to lo o lucro provavel

de se e tabelecimento, assim de uma fazenda

de plantação de café, e simelhal1te, sendo to

davia por conta do ostensivo proprietario toda

a despeza e quebra por vacillação e baixas

de preço , augillentando ainda mais a cifra do

empre timo sempre que o producto liquido do

estabelecimento ujeito não basta para solução
1 . I

{O premlOs. '"

O orador pa sa a figural' a hypothese de

chegar a divida á mais de metade do '''alor

do engenho de fabricar as l,tear, ou fazenda

de café, tabaco, ,algodão, etc., e de usar o cre

dor de sua acção para fazer anematar o pre

<lio; e demonstra que, segundo a maneira por
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que se arrematão a grandes propriedad~scom

alguma cousa á vista [e o mais a. pagamento,

vem depois de ex~cutada a importancia da ai

rernataçao a ficar a di, ida da execução ainda

maior lo que era quando a me ma execução

começára urna vez que o capital de ta ... ença

um por cento mensalmente para mais.

Senhores, n6s tinhamo o Alvará de Janeiro

de 1757, que foi modificado mui sa1Jiamente

em )810, exceptuando-se-Ihe o juro do dinheiro

a risco maTitimo, em,qllemui bem as então todas

as th .orias economico-politicas do incalcnlavel

interesse convencional Com os juros ele 5 pOI'

cento, estabelecidos no Alvará de 1.757, eruo in

compatíveis com as tTansacções commer iae ,

havia eus contracto simulados e a juros maio

re. para o commercio, ntão licito, da o 'ta

d'Africa, seDil ser por letra ele risco para o

custeio de navios, para demandas em reivindi

cação de direitos hereditario , para comlra

repentinas de canegamentos de farinha de tri

gQ, bacaUtáo, vinho, e outras mercadona', a

cujos importadores fazia conta vender pOi' me-
I

nor preço e receber logo. Mas alguem e des-

graçou por isto? Se algllem se desgraçou eu-
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volveu ua desgraça na orte das eventuali

dades do commercio. e alguem o deu mal, o

perdeu quando se ~ngal'lou por falo a apparencia

de fortuna, quando incorreu no risco, que cal

culou emprestando.

Des e me mos poucos inelividuos, os que to

márão dinheiro com garantias reaes, e gotando

a } aciencia do credor, não se arruinavão in

teiramente, porque a e1ifferença que se dava

no jmo anticipadamente incluido na letra ou

e criptura corno capital, ia decrescenelo na razão

da impontualic1ade e da mora desele o tempo

do vencimento até o da ua final cobrança

e solução.

}Ia. ~gora,. pelo 'contrario, avultão muito

mal m numero os que tomão ~nheiro 'sobre

predios l'lu'ae e urbanos, e na razão da ua

involl1ntaria impontualidade, cresce o gr~vame

a todo o transe!

O facto de serem accionadas a' letras, e e

divulgar o estado 'de falta de credito elo de

vedor, o leva c1e acrificio em acrificio á ul

tima extremidade.

O orador passa a expôr algun" casos, em

que laVl'ac1ores mui bem e tabelecidos, que..endo
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levar a maior escala seus estabelecimentos, o

têm sacrificado inteiramente a uma só compra

ele Africanos pOll preço de mais ele 500$; e a

juros de mais ele um por cento mensalmente,

Expõe que elle se persuadia que esse mal s.e dava

principalmente na Bahia; porém que actual

mente conhece ser commum ao Rio de Janeiro,

e o será a todas as provincias do Imperio,

Menciona a disparidade, que ha de valer na

.avaliaçoes dos cafezaes do Rio de Janeiro,. e

por muito menos de um tel'ço do que ha na

Bahia, o que dá em resultado avaliar-se um

estabelecimento simelhante por menos de me

tade do devido valor na razão do\ seu pro

ducto liquido.

Pondera que imelhantes vícis itudes afastão

do Brasil a vinda de capitaes da Europa a

prestarem-se á agricultlU'a, e a todos os outro

melhorameútos materiae', quando, aliá , servem

consideravelmente ao engrandecimento de outro

paizes, que porventura tão bem dotados não o

são naturalmente pela Providencia Divina.

Pondera que ainda ::L taxa do juro legal,

menor do ,que a do preço corrente, não cau-'

sana e nem geralmente ca·usa t::Lnto mal como
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a concessão illimitada; e traz a recordação de

que nunca empeiorámo até 1832, ainda que

yivessemos sem tantos recursos sociaes, e pas

sassemos pelos detrimento e subtracção de fun

dos, seguida a guerra de nossa politica inde

pendencia. Diz que, se fôssemos examinar as

contas correntes dos proprietario , que têm sido

tentados. a comprar Africanos, e incorrido na

necessidade de tomar dinheiro a premio, ve

riamos que muito pouco haverá que trabalhem

para si, senao para seus m;edores de' dinheiro a

premio, que vêm' a ser realmente os donos das

propriedades do seus pergravados devedores.

Porque razão o Hollandezes e outros povos

da Europa, que negocião sobre seus fundo

pecumano , não v"m concorrer com' os nossos

capitalista, dando vantajosamente de empres

timo seu dinheiro a 6, 7 e 8 por cento, quando

em seu paiz O dão ele cinco até 2 1/2 por cento

annualmente ?

E' certamente porque ao informados de que

aqui geralmente não ha pr0prietarios, que lhes

offereção garantias hypothecarias, as quaes não

pre~xistão já inteiramente obrigadas a outra

dividas muito mais onerosas; é porque ainda
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que o devedores ofl'ereção os bens em paga

mento, nao ha quem os queira senão depois

que a divida se tenha incrementado para ab

sorvê-los inteiramente. Em summa é porque

todas as leis mais ou menos' se illudem i e s6

mente é tida por inviolavel a do jmo conven

cional illimitado, s6 e tao s6mente efficaz para

o maIOr damno e ruma geral de uma nação

inteira.

E á vista de tanto, da maIS dolorosa ex

periencia para os qu.e immediatamente sofl'rem

e calão, quasi inanidos de muito soffi:er, para

os que se interessao e vélão pelo bem d~ pa

tria, ainda sobrestar-se-ha pela lei do jmo con

vencional illimitac1o? ! ! ! ...

Qne razão p6de justificar que eja maior e

muito maior do que qu~nto percebem os bancos

commerciaes do Rio de J aneil'o e Bahia, os pro

pl'ietarios de apolices e quaesquer flmdos publi

cos, os de pl'ec1ios mbanos situados nas melho

l'es localidades e mais proclU"ados, os agricultores

melhol' estabelecidos e' que melhol' adminis.trao o

que é seu, todos os que empregão. bem o seu ca

bedal e tempo em qualquer especie de industria

util e vantajosa?



- 317 -

E se, poi , evidentemente é que o cabedal em

pregado em qualquer genero de negocio licito e

em qualquer industria util nao póde render mais

do que isso, como consentir que por convenções,

sem ser a risco maritimo ou a qualquer aventma,

se alugue dinheiro a 1, 1 1/2, 2, 3, 4 e até a 10

por cento mensalmente, como nos expõz o rela

torio do Exm. Ministro da repartiçao dos neg'o

cios do interior do Brasil?

Senhores, se os exemplos de todas as nações

antigas e moder1las, e a nossa propria experiencia

tão intensa, dolorosamente nos não move á uma

deffinitiva resolução, ao menos ensaiemos. Esta

heleçamos um maximo razoavel, e me mo na ra

zao do melhor criterio, que autoris'em os autores

de economia politica. O que é que o detem?!

Receais que o capitalistas enthe omem o eu

dinheiro :fiduciario ? 'Certo que isso vos nao preoc

cupará. Pois o que? Emprega-lo-hao em fundos

publicos? Este terão maior preço em razão de

maior procura, á proporção decresceráõ os defi

cit e se extinguirá a divida publica.... Goza

lo;hão? Geralmente é superior aos gozos indivi

c1uaes, e nisso de o gozar fóra de ua medida

usual, nao prejudicando a nenhumas terceira
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6. classes mais numero as da sociedade. lrião ser

agricultores, elles mesmos serião negociantes,

empregando seus talentos e cabedaes em quaes

quer emprezas commerciaesj elles mesmos nmda

rião estabelecimentos indu triaes em maior ou

menor escala!... Eis ahi ao gráo de prospeli

dade nacional a que nos devemos todos votar pa

trioticamente. Então veremos que OS possuidores

de maiores capitaes, fazendo deÚ~s o melhor uso

em seu proveito e gloria, em V"z de servir de

instrumento de damno e ruina de tantas fortunas,

constituidas em predios ruraes e urbanos, tOl'nar

se-hão uns entes eminentemente beneficos a suas

familias, e aos seus compatriotas, abrindo e cul- .

tivando estradas e canaes, levantando e cons

truindo pontes, dando renome a seus filhos e á

sua de,scendencia. Assim o têm feito muitos no

mes celebres da EUl'opa civilisada.

E' pezaroso notar, mas é verdade que os

Rabbinos em 1807 se congregassem n'um Sa

nhedrim ou Synedrio,em Paris,para dar e déssem

á lei de Moysés a verdadeira intelligencia, que qe
vesse guiar todos os Judêos sob1'e os emprestimos

de dinheiro a juros.
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E nós christãos, nós, legisladores do Brasil, não.
daremos remedio ao male originados do pl'oprio

corpo legislativo, iniciados nesta mesma casa,

endo tão graves, tão reprovados por todas as

leis divinas e temporaes? Isso seria absoluta-o

mente incompativel com todos os nossos deveres,

manifesta rebeldia a todas a~ leis, a todoJ os dic

tames da l'azão e da experiencia,. que alto nos

brádao diante dos nossos proprios olhos, da ex

periencia, mestra irrecusavel de todos os povos.



CA"fIURA DOS DEPUTADOS

Sessão em 27 de Julho de j8~6.- Presidencia do r. Muniz
Tavares.

Emendas do Senado ao projecto da lei de elei

ções.

Entra em discussao a terceira emenda.

O Sr. Rebouças: - Senhores, eu tenho vo

tado contra as emendas até aqui approvadas i hei

de votar contra todas as que ainda nao fôrao ap

presentadas; e cumprirei o meu dever de Depu

tado nesta parte votando geralmente contra o

projecto e todas as emendas em re peito á Con 

tituição do Imperio e ao bem do Brasil, de que

ella é gal·ante.

Este artigo additi.v0 importa uma isposição,

que vem aug~~entar mais a preexistente confusao

dos Poderes Politicos entre nós; elle respeita á

parte complementaI: do proces'so de qualificação

para as funcções eleitol'aes; e, todavia, vem a

ser commettida a um do' ramo do Poder J'ldi-
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'Iano, por VIa de recurso cm f6rma ordinariet,

como sé fôsse de alguma sentença proferida entre

partes p0r juizo de primeira in tancia; tanto

que, para ~he :não faltar cansa algama. e ficar

livre 'de toda a duvida, refere-~e ao;:; arts. 32 e 33

(lo Regulamento das Relações!

A vista da nossa Lei fundamental, da normas

recebida , e de que no dá exemplo o mundo

civilisado e cultor do systema de governo repre

sentativo parece que nao I oderá haver cousa

mais anomala do que simelhante invençao ou

descl1berta.

Se tivesse pa ado em lei que "',s autoridades

admini trativas poderiao ser .elegivei com ex

clusao <la judiciaria , dir- e-hia que era neces-a

"ario recorrer da Junta de Qualificaçao á um

outra autoridade que elegivel não fôsse; ou então

haveria um pretexto para chegar-se em canile

quencia a es e absurdo, se é possiyel havê-lo

111880.

Mas considerao-se a autoridades admiui tra

tivas e a judiciarias elegíveis eomo d'antes'

porque razão porém serão estas incumbidas com

exclusão c1aqnellas, de ,executar uma parte tão es

;-encial dos Decretos elo Governo Supremo para
R. II 2L
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Q procedimento das eleições? Sendo as autorida

des administrativas o primeiro guardas e ob er

adores das leis nesta parte porque razão se

desviaria deHas esse recl1l'SO para c~m pl'eferen

uia ser conferido a Tribunaes de Justiça?

Dír-se-ha: - porque a autoridades admini 

tratívas são partes na eleiçõe, ão.pretendelüe',

interessão por suas candidaturas. E' o mesmo

que acontece e mais exten amente a respeito do

magistrados, pois que tambem os magistrado

contrnuao a ser elegíveis sem restricção alguma"

Se porventura preponcl ra o rnconvenient

de ser o Administrador da província elegivel, para.

que se evite conferir-lhe e' a attríbuição, como

não reconhecê-lo além da anomalia de jurisdic

ção, mais extenso e mai grave em tantos mem

bros do Poder Judiciaria?! . ' ..

Porque se não reconheceria de vianda daquell

mal, que se cahiria em outro muito maior e mais

intenso, conferindo simelhante attribuição a um

Tribunal Judicial, col1ectivamente campo to de

muitos membros, cada am Jelle::; singularmente

elegível, e em grande parte pretendentes á can

didatura ? ! ....

Póde-se dizer, como em verdade reconheço,
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que magi h'ados ha inteiramente estranhos ás

lides e intrigas eleitoraes. Mas isto mesmo é

quanto á suas pI'oprias pe soas, porque, quanto

aos eus coll gas, natlU'almente1:ie pl'e. u:'10, ainda

na melhor boa fé e innocencia do que consta, e

se faz por seus companheirüs para triumpharem

em suas candidaturas. Uma vez, pois, que haja

magistrados pretendentes os mai estranhos ás

eleições, e meno ao facto de ~mas intrigas, não

el'ão o ' menos prestimosos no interes. e dos seus

companheiros, e levados por elles.

A~ im toda a razao de incompatibilidade nas

autoridades administrativas resolve por indubi

tavel maioria ele razão contra simelb?nte artigo

additivo, tão an.omalo, insolito e repugnante a

todo o ystema eleitoral, como dice :-Um re

CU!' o aos Tribunaes das Relações, interposto das

Junta de Qualificação dos cidadão J que hão de

votar e ser votados nas eleições primarias,

prescrevendo· se-lhes muito positivamente que o

seu processo e julgamento serão conforme o das

appellações do fôro judicid.l, contencioso na ex

pressa referencia, que se faz nos arts. 32 e 33 do

Regulamento das me mas Relações.

Não é todavia de e. tranbar muito isso; ante
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parece que está no e pirito de se artigo do pro

jecto de lei em que se estabelece que, pelo facto de

ser dissolvida a Camara do Deputados, consi

dera-se finda a legislatura, são ca sados o po

deres dos l:espectivos Eleitores, e procede-se a

nova eleiçao eles 1e a primaria!. ..

Faltou-lhe por coherencia 'dizer que o mesmo

í:ie praticaria quando algum Deputado dei -as e

yago o seu lugar, como o Senado cuid!~ra de o

exigir para si sempre que se tenha de uppril' a

falta de a]gum Senador. Ah ! Quão mal. cuida

de cumprir a Constituição e do bem do povos!...

De modo que a Nação :fica inteiramente des

tituida de sua representação constitucional por

éffeito de Ulna providencia do Puder Moderador

quando lh'a exige a salvação do Estado! Para

c reconhecer no maior gráo de evidencia o

contrario disso, basta notar que na Constitnição.
está consagrado por base, que os Repre entan-

tes da ·Naçao Brasileira são o Imperador e a

A sembléa Geral, e que, está se compoe da

Camara dos Deputados e Senadores: que além

de que a Assembléa cumpre velar na Oonsti

tuição e promover o bem da Nação, tem attribui

ções taes que exigem a ,perpetuidade de sua
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existencia de conformidade com o outro e pri

meu'o Representante da Nação, algumas veze'

sem o oncul'SO, e quasi sempre sem depen-.

dencia do do Poder Executivo. Mesmo como

Poder :àfoderador, o prime4'o xepre entante da

ação devcndo velar inces antemente , obre a.

manutenção, independencia, eqllilibrio e hm:mo

nia dos mal. poderes politicos (pois que na di

visão c harmonia dos poderes politicos consiste o

principio conservador dos di~'eitos dos cidadãos

e o mais seguro meio de fazer efi'ectivas as garan

tias consti tllcionaes) não lhe é incompativel idéa

alguma que lhe pareça ao contrario di so? ,

Como poi. , do exercicio de uma da' primeints

e mais augusta ftIDCções do primeiro Represen

tante da Nação, do Poder Moderador velando

'obre a manutenção da independencia, equilíbrio

e harmonia do mais poderes politicos, se ha de

dizer e legi. lar que se segue ficar destituída a

Nação de uma parte da Assembléa acional e

interrompida ta m sua con 'titucional exis

tencia? Como de seguil'-se á dissolução da Ca

mara do Deputados pelo Poder Moderador a.

convocação immediata. de outra que a substi

tua! !! Como pretender-se ao contrario, que, em
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vez de se convocar óutra Camara p:1ra ub tÍ

tuir á dissolvida, não s6 dar-se esta p r extin(}ta,

!ienão extincta até a raiz, havendo-se por finda

a legislatura e prevalecendo o Poder E.- cutiyo

na convocação de nova Assembléa ordinaria tal

como si se estives e no dia 3 de Maio do gn anno

da legislatura' actual ? ... Onele a devida ob er

vancia do artigo d.a Constituição que c1 ci'ma

ticamente estabelece que ca a um le3'i latura

durará quatro annos? Porventura manutenu';

equilibrar, harmonisar, será destituir, intvrl'om

per, extinguir? Nem sequer a Constituição dá

o menor pretexto para isso quando u~a cx:pre.'

sivamente da pala,vra - substituir - c nfio da

succeder.

Portanto, con titucionalmente a Camara dis

solvida s6 fica privada de Sv r unir e ,deliberar.

Mas seus Memhros não c1eíxão de existir senão

depois que para aCamara 8ub tituinte deixão de

!'ler l'eeleitos: e o Corpo Eleitoral s6m nte p6de

cessar 'de existu' findando o quatro annos da

Leg'islatuI'a pertencente.

Realmente como se quer e passará ne te pro

jecto de lei não haverá outro Poder sena.o o EIe

eutivo, aqueHe a cujo respeito a Constituição
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aliás poe todas a' cautelas, prevenindo os desas

troso excesso que dos Ministros sfio de esperar

quando rompão a barreiras qne são-lhes prescrip

tas, como é sempre. ua tendencia natural.

DissolVida, poi , a Camara dos 81's. Depu

tado qner-se que fique ao mesmo tempo extincta

e cxtincta com ena a actual Legislatura até a

raiz, poi que, extincto tambem" fica o OQrpo

Eleitoml respectivo,

Que ficao endo a attribuiçães dos Represen

tantes da Nação ?.. , Que efEcacia poderá ter a

inviolabilidade individual delles por suas opi

niõe , como a Constituição prescreve?

Qnem exercerá a~ attrih~LÍções da Assembléa

Geral, dada a hvpot1eses que a Constituição

de neces~idade pre\-ine e que de ua natm'eza

s6rnente a me ma A embléa constitucionalmente

deve e póde e -ercer ? !.,' J o. paizes que nao têm

Con tituiçõe tao ompleta e perfeitas como a,
no. sa, previnindo toda' a hypotbese de sal-

vação do Estado, na divisao e harmonia do

Poeleres Políticos, jámais, dada alguma dellas.

.e entenderá por xtincto. e cassados desde a

raiz os poderes dos Representantes da Nação

porque a C~tmara respectiva tivesse sido dissol-
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"Vida, Ex.emplos da Inglatel"ra na mudança da

dynastia en:;t 1.688; na França entre a pri

meu'a e seglmda restauração. Occorrêrão e coo

pedrão no seu caraeter politico os Representan

tes da Nnção; o que não farião e absolutamente

extinctos e cassados fôssem seus poderes desde

a raiz. Os honrados Membros, qne Jão ignaes.

de approvar à projecto com a emendas do

Senado, e principalmente os da loutrina utilitaria,

hão de ter lido em Cal efigue que, clu"\ridallelo

Lord f,tward da legitimidade dos poderes de

Benjamin Constant e de La:ffayette por fazerem

parte ele mna Camara convocada, por J apoleão

nos 1. 00 dias 1... Laffnyette estranhou que um

Inglez duv~elaRse de flue a legitimiu.':tcle dos po

deres partisse elo poder, que convocára e não elo

povo que elegêra! E o Inglez o reconheceu, pas

'ando a duvidar s6mente ~Io fac.to le ser ,\ eleiç~o

tIo povo, no que todavia não insistira.

Entre nós quem preten leria que fôssem legi

timos· os ~epresenhJntes convocauos pelo Poder

Executivo, quando aliás o devessem ter sido

pelo Poder Moderador e eleito s por outros Elei

tores' que não os da propria legislatura?!

Desgraçadamente nós em cil'cumstancias 8i-
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mclhantes não poueriamo: argumentar com o

facto da 1 gitimida,de da eleição do povo; quanto

mais com o <la autoridaç1e que tiv se convocado.

Temo pai', a Con tituição s. encialmente

aunulla,da por uma Lei denominada, regulamen

tar. A Lei Fundamental do Imperio ficará intei

ramente subvertida 'll1 • ua encialidadc.

Entretanto que ;~e não 'uron como cumpri~t

do U1 ia prati o da eleiçoe::; , deixando- e-nos

ficar 111 todos tes obstaculo , que ha muito

,fio de igualo' com letra de sano'ue, e que

vão ollbtitllindo a desgraça inteira do paiz?!

Constituição diz que do rn smo !podo pOl'

qu . e elegerem. os Deputados, a. sim. se elegeráô

os enad re. A Cou tituiçao diz que as elei

çoe', ql1 con ecuti, amente e fize 'cm dos Se

nadare::; erião do m smo modo feitas que a'

pl'lmeu'a .

Ora, a primeira eleiçãe de Senadores forao

feitas pIos mesm.os Eleitores de Deputado•.

Como dev níõ er por outro' Eleitores que não

o do, D putados as que d'orn. em di.ante Se

tizérem . em contravir manife tamente a CQns

titllição?

De principio, seguindo a intelligencia genuína
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da Constituição ómente Re du\'idou . i se faria

a eleição pelo Eleitol'e da legislatura actual

ou da legislatura. llpena' con,ocada; essa du

"ida foi coherentcmellte resoh7 iela.

Que razão ele pLlblico interes:se se poderá

Üa.r agora para qu uma, eleição desde a raiz se

faça para a lista tríplice de cada um Senador?

Não basto o facto ominoso das enviaturu

á provincia' c1~ a.dlllini tradore~ commi sario.

]Jara fazerem memoros da Representação Nacio

lIal, por mais que os Eleitores se lhes tenhão

mostrado mai u menos doeeis, segundo a

t1ependen ia em que vão vivendo os p vos....

Como dar-se p l' necessal'io que isso se fran

fI uêe litteralmente por nma determinação evi·

dentemente inconstitucional?!

Parece até fazer-se luxo de annu1lar todos

o prmclplo fundamentaes do nosso governo

representativo e leyar o povo do Brasil ao

extremo do desespero.

Por todas a es:postas razoes, e as que mai

se em-olyem no motivos expendiclos e delle

se deprehendem, voto contra o projecto e contra

1'odas as elPellda .



üAMARA DOS DEPUTADOS

Conclusão (13~ essão de i7 de Ago to de 4846.

o Sr. Rebouças :- Senhore fazendo parte

da Commi ão a quem fôra enviada a proposta

do Poder Executivo assignei o eu parecer com

l'estricçãe .

Uma des as restricçães é a' respeito da se

(Tunda parte do art. 1°, que ~e acha em dis

cussão.

Eu entendo que para que esta segunda pa.rte do

artigo sati. faça a opiniao ele alguns dos membro

desta casa, que e têm pronunciado contra o

indeterminn,do dos delicto nena comprehen

elidos, cOJwirá individuar quaes .elles ejão.

Eu redigi uma emend~ para sa.ti fazer á esta

condição; a qual imIorta ] reei amente deter

minar que c::>mpe aos Chefes de Policia to

mar conhecimento até a pronuncia inclusive

de todos os delictos politicos conforme o Codigo

Peual, e mais do assassinio qualificado quando
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o Governo do Imperio e os Pre identes das pro
víncias acharem que assim importa ao bem da

causa publica. Desta maneiJ:a corrigida a se

gunda parte do artigo, parece-me que susten

tarei que ena é conforme á politica, á justiça

á equidade e congruente aos nos os bon

co tumes.

. Digo que parece-me conforme á politica,

porque toda a vez que um individuo qualquer

ou muito individuos fôrem tentados a pertur

bar a, oi'dem publica, e ao mesmo tempo pen

sarem que uma autoridade, que não está a:ffec

tada das iJ1fluencias locaes vai ao lug'1r acom

panhado da necessaria força publica para COlll

indepenuencia e fficacia verifica)' quanto haja

a respeito, pôr em segmança os iniciado, '

enviar o proces. o competentemente in t1'uidn

para e1' julgado no J1.U'Y; toda a vez, digo,

que as pes;:;oas tentadas á perpetraçao de um

delicto destes pensarem na acce são immediata

·destes meios policiaes, tendentes á eflicacia da

justiça do paiz, abster-se-hão natmalmente; e

quando se não abstenhão, não ficaráõ impune

nem serão injusta e parcialm,ente opprimiclos.

Portanto, politicamente, temos nós que esta
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medida é uma medida convenientemente repres

.iva, é mantenedor:1 da ordem publica, pois que,

quando uma telldencia de tas não fô~' impru

dente, não fôr um capricho, não fÓI' um d~s

peito não fór mesmo uma e peculação, mas

a p·olll.mclaça do entimento geral, do voto

no paiz, enta todo' o meios repres i...-o são

Lm taneo, . m smo no ca o de uma infelici

dade, pagne- e uem áquellc que, votando-se á

causa que tenha e 'posado, fór acrificado por

elJa.

E' conforme á, justiça e á equidade. Nós

i)abemo ,não ó pela historia do outros pai

zes, como do no so, que commummente a

autoridade locae ou são dema iado frouxas,

com e 'candalo ela. justiça, ou são parciaes na

perseguiçao até o extremo da crueldad -, e ás vezes

fazem recarnr as proprias culpas sobre pessoas

a mai fraca' nesta razão desprotegidas. O

que, vemos quando ha uma desordem politica;

que fa.zem o a.utores desta desordem? 8acri

licão o desgraçado para per:;lUac1u:em a todos

que elles não a det rminárao nem concorrêrão

para ella; e me mo o querem acrificar ter

minantemente para não existirem te temunhas



- 33!~

que lhes exprobem a sua má tenção contra a

paz publica, e mesmo que nao c?ntinuem a

exi8tir para não advertir a outros em iguae

cil'cumstancias, que não se dCL'{em seduzir por

esses desalmados ambiciosos. Agora o que é

que acontece com a"S autoridades? Ou as auto

ridades s~o cumplices, connivente ',; ou não
são.

Como conniventes ligão-se aos influente

palra most.1'a,r que tinhão a maior animadversão

passiveI áquelle movimento; e como procurão

mostrar isso? Perseguindo aquelles a respeito

dos -quaes sc dá apenas uma sombra de culpa

bilidade ou· a tem de simples mandatarias. Os

que nella não tiverão parte por um receio ex

traordinario, por um temor demasiado, não se

. acliã,o segmos senão e'&.tinguindo to(los aquel

les, que consjderão comprehendidos llella.

Sem recorrer a muitos exemp os, da historia

antiga recordarei á casa exemplos da Françfl.

e de alguma. importancia. Todos sabem que

o celebre Fouché de Nantes, duque de Otrante,

pertencia ao partido liberal extremo da França,

e que fôra um dos regicidas: pois bem, quando

houve a desordem da machina infelual, o Pri-
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lU 11'0 Consul e mostrou intolerantissÍ1no, e

qnem foi que lhe r sititio? Não foi Fouché,

ap 'za,r de ter toda a convicção que os repl1

blicanos não entrárão nisto; não lhe resistirao

o Membro elo Tribunato, que aliás implicavão

com muitas cousa transitorias e in ignificante'

foi o almirante Trugnet, do 'eu Conselho de

E tado, homem inteirament alheio a todas a'

cleôol'dens, a todas as commoções politicas;

foi e te illustre varao quem resistia no Con

:;elho de Estado ao Primeíro Consul, e até lh>
fez uma forte allusão, que muitos entenc1iào' at

h'ibnic1a aqllelle principio de reacç<~o ás tentativa'

de Luciano Bonaparte e .aos escriptos anteci

pados de Fontanes. De arte que os que tinhão

convicção de que os republicanos não erão en

volvido nesse crime con entirao na per. eguição

do' republicanos e exterminio ele muito deUes.

Isto se l:epetio no tempo da primeira restau

ração, o mesmo Fouché de Nante con enti<?

na per guição de 70 e tantoR ind.ividuos no

tabili imos. As objec.çõe', que -, derão n. este

respeito fôrão todas de pessoa. não compre

hendic1as ele maneira alguma na pas adas

recentes desordens.



- 336 -

Agora yoltando ao nosso palZ. Eu Vi que

mediante a de. ordens ele Novembro de 1837

na Bahia c depoi os que fôrão comprehendidos

nellas e lhes derão cansa e incremento, res

taurada a capital, fôrão aquellcs que exigirão

as medidas as mais yiolentas possivei. contra

os vencido ; e mesmo alguns delles se por

tárão tão desalmado, que andárão p la rua

matando da maneira a mai horrorosa po sivel,

Os que apparecêrão, pelo cOl'ltrario, defendendo

fôrão aquelles Ç[ ue não tinhão tido pal'te alguma

ua .desordem; antes havião resi tido a ella l

empregando todas a forças de seu patriotismo,

todos os reClUSO. de sua peso oas e de eu

bens. Ainda mais n6s vimo que, vindo em

l'ecurso ao Rio de Janeiro alguDs do julga

mentos contra aquelles crimmo. os, obti, rão

deferimento no 'I ribnna1 Supremo. Mas n:t Re

lação, anel concorri:1o ma.gistrados filhos da

Bahia, o proyimcnto do reelU'SO foi frustrado.

Simelhantementc' no Go,crno ouvi dizer que

Ministros filho da Bahia fôrão aqueDe, que

pl'ocrastinár~o o deferimento da petição de

perdão. Tudo comprova que o espirito de

parcialidade, que a falta da necessana e COI1-
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veniente independencia no proceder, nào 6 ~e

dá. para com a autoridades locaes, que estão

ou podem e tal' em contacto com a desordem

l~eita, como e estende ás pes oas natm'aes do

paiz; pór consequencia é sempre melhor que

vá uma autoridade de f6ra tomar j uclicial conhe

-cimento da desordem e instruir o seu processo.

É conforme ao nossos bons costumes. A

nossa legislação antiga cuidava tanto ui so

que começava das primeiras base e ia até o

gráo eminente. Tendo o Juizes ordinario e

de fóra toda a jurisdicção para tomar conheci

mento c julgar ·do defictos até certa escala, a

legislação nos caso m que es es Juize erão

8U 'peitos, ou poc1eriao ser fracos por erem as

partes poderosa deferia a jurisdicçao aos Ouvi

dores da comarca por serem magistrados de

maior categoria, não estacionarios no termo ou

jmisdicção do Juiz ordinario ou de f6m. O de

lictos até certo gráo erào instruido até a pro

nuncia pelos Juizes locaes . mas os delictos desse

gnlo em diante dependião da confirmação do

Ouvidor gemI do crime perante a Relação onde

~rão julgados. Quando erão delicto politico,

<m perigava a ca,usa publica, então tinhao lugar
R. II 22
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as alçadas! Darei, por exemplo, a alçada es

pecialmente expedida por El-Rei D. Joi1o VI

em 181 i sohre as desordens de Pernambuco.

Immediatamente ia um magistrado de maior

categoria, que era, por exemplo, um Desem

bargador do Paço com tres ou quatro adjun

tos, que quasi sempre tambem á proporção

erão Desembargadore::; do Tribunal da Sup

plicação.

Estas autoridades pela sua elevada cate

goria, pelo estado de imparcialidade em que

se achavão a respeito dos acontecimentos, e

muito mais sobre os individuo nelles com

promettidos ou delles affectados, ião instaurar o

processo; e depois com mai outros adjuntos

de combinação com o Governador da Relação

julg'avão afinal. Nao aeonteceu totalmente assim

a respeito da alçada, a que me referi, porque

El-Rei D. Joao VI não só mandou suspender

a continuação do processo a respeito de todos

os não pronunciados, submettendo os pronun

ciados áJ Relação da Bahia, como mandou re

laxar e entregar a todos os pronunciados os

bens sequestrados, e aliás sujeitos ao confisco

em conformidade das leis então vigentes.
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Eis, pois, como de comol1nidade aos cos

tumes do nosso paiz, sempre na razão dos

delictos maiores, commettia-se o conhecimento

á autoridades de maior graduação e fóra. das

influencias locaes. D.iJ:ei mais que essas autori

dades, por maior que fôsse a fidelidade que

guardavao ao Monarcha, tanto não erão in
teiramente alheias aos interesses publicos quando

estes se pronunciavão comormemente á razao

e sentimento geral, que aconteceu que um dos

memb}'os dessa mesma alçada, de que faliei,

por se demorar na Bahia, participou das in

fluencias locaes, a tal ponto que tomou parte

activa na revolução de iOde Fevereiro de

1821, e até foi membro do governo adminis

trativo, que para mantê-la e dirigi-la alli se ins

tallou: o que confirma muito mais o que digo

do poder das influencias locaes, vendo-se que um

Desembargador, membro da alçada, porque alli

e demorou por mais de 4 armos, deixou-se

afi'ectar das opiniões do paiz a ponto de entrar

em uma revolução para mudar o systema geral

do governo, e inspirou tanta confiança aos }'e

volucionaJ:ios, que fez parte do governo popular.

Mas, ruzem alguns senhores: - incumbir á
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uma autoridade, que não é vitalicia, e da no

meação do Governo, é inconstitucional. Ora

quem argumenta assim suppõe que a qualidade

de Chefe de Policia não recahe, nem recahirá

commummente nos magistrados vitalieios, de
I

que a Constituição e as Leis tratão, e mesmo

suppõe que esta reforma habilita ao G(\verno

para escolh~r individuos idoneos para serem

Chefes de Policia ad nuttbm.

Mas, senhores, onde é que está na Constituição

que não podem ser magistrados de instrucção

até pronuncia senão os juizes locae em todas

as circumstancias, ainda naquellas de erem

inhabeis para exercerem suas fllncções com im

parcialidade, independencia e amor da justiça, que

cumpre na razão maior das circumstancias mais

graves? ao acho isto prescripto na nossas

instittúções constitucionaes, nenl nas instituições

de outros paizes.
•

Recordando-me o que tem succedido em outros

paizes, onde acho de alguma maneira extre

mada a autoridade policial da autoridade judicial

é nas instituições athenienses, porquanto abi o

Tribunal dos Onze varõe , encarregados de toda

a policia do paiz, tomando conheeimento dos
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delictos segundo a natlu'eza e gravidade delles,

os remettião ora ao Areópago, ora para os He

liastas, os Epbitas, os Parabitas, ~1:ethicios, Tri

gones, os A;'bitros dos Tribunaes,' diversos dos

Arbitros. compromissarios, etc. lVIas já em Lace

demonia não vejo i to, porque alli cumulativa

mente exercião a autoridade policial ejudiciaria

quasi todos os magistrados, 1ms de direito, e

outros por usmpação, o Senadores, o Tribunal

do Trinta c Tres, e com o maior excesso os

Ephoros: arrogando esta autoridade, não só ins

truiao como até condemnavão. Em Roma me mo

a autoridades accumulavão: assim os Pretores,

o Censores, não só tomavão conhecimento dos

delictos, mas julgavão policial, judicial e po

liticamente.

Se consultamo' a legislação ingleza, vemos

,l, policia administl'ativa envolvida na policia ju

diciaria nos Scheriffes nos Callifs, nos Juizes de

Paz e nos Constables. Os unicos que não julgão

ão os C09·one1's.

Igualmente na Fntnça os Juizes de instrucçao

in tl1lem os processos, expedem os mandados de

comparecimento, os de detenção e os mandados

de prisão: concorrem para tudo isto os .Juizes
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de Paz, os Mai?'es, os Procuradores geraes do

Rei, etc. Nao vejo em parte nenhuma que esteja

esta jUl"isdicção absolutamente extremada.

Uma vez, pois, que no artigo sejão deter

minados o delictos, creio que as cousas ficão

muito bem. Demais a proposta admitte que os

pronunciados po são recorrer das pronuncias

independentemente de serem presos j o que é

uma vantagem consideravel. Supponhamos que

o Chefe de Policia pronunciou mal a um indi

viduo; este individuo póde exilar-se, e por meio

de seu procurador interpôr recurso. Se a pro

nuncia é mal feita, sóbe immediatamente á Re

lação, e a Relação despronuncia. Ainda ha outra

vantagem, que é que quando o Chefe de Policia

abusar de sua autoridade, o Governo supremo

p6de retira-lo e succedê-lo por outro j e o ma

gistrado vitalieio, perpetuo na comarca não está

tanto na razão de o Governo podê-lo mudar

senão por cansas urgentissimas. Demais por

que levar a tanto excesso o receio do Governo?

Acreditaremos nós que o Brasil tornará atirá ?

Tomará' por norma de sua marcha politica o

que nelle tem occorrido de mais calamito o,

triste e rniseravel? Acreditaremos que o Go-
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verno estará sempre em luta com o cidadãos,

desejando.lhes mal fazer? Não é possivel: pri

meiramente porque no nosso paiz não ba opio

niões politicas oppostas, todo queremos a mo

narcbia com a Constituição que nos rége' as

di:fferenças que existem não são de opiniões poli·

ticas, são de intel:esses individuaes; e a conti

nuação da ordem publica irá fazendo com que

os di:fferentes individuos procurem tirar vanta·

tagem na me ma ordem publica, concorrendo

todos para o serviço e bem da pau·ia. Assim

o Governo procurará fc.Lzer- e notavel mantendo

a paz, os Ministros retirando-se do timão do E 

tado, terão por gloria dizer: - o tempo da

minha administração não houve de ordem al

guma; ameaçava havê·las em tal e tal provincia,

mas as nossas providencias as evitádio.-

Trarei um exemplo: quando esteve no seu

maior calor a guerra de Buenos-Ayre com o

Braúl,infelizmente algun Brasil3iro imprudente

favoreciã.o essa guena, pensando assim favo

recer a: democracia, que então alguns acreditavao

er o governo mais consentaneo ao Bra 'il, que

fazia parte integrante da America, onde nao

existia algW+la monarchia. Espalhárão-se na Bahia
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mu.ita procla.maçõe e e cripto de Bueno -Ayres.

~Ias o Mal'quez de Queluz, que entã,o presidia

a provincia, lançou mão ~e um meio assustador;

mandou abrir urna devas a, dormir as tropas no

quarteis. Em consequencia das apprehensoes, que

causárão essas medidas ostensivas, teve-se temp(}

de pensar e reflectil'. Ninguem se comprometteu.

E o illu tre presidente com razao se gabava dis o

como uma das suas maiores gentileza'.

Do art. 1c passo ao 3° e ao -:1:0, em que etrata

da formaçao dos corpos ele delictos, e do mai

procedimento até a pronuncia nos casos ardi·

narim;;. Diz ahi a propo ta que onele nao e. tiverem

presentes os Juizes llInnicipaes, ficão ::mtorisaclo

os ele Paz para proceder como elles até a pro

nuncia exclusive. Ao contrario, porém, eu pre

tendo que seja até a pronuncia inclusive. As

razões de conveniencia, que se dão para que os

J wzes de Paz formem ~orpos de delicto , col

lijão as provas, preparem e organizem os pro

cessos, são não menos procedentes para que pro

firão o competente despacho ele pronuncia, tanto

maIS vantajosamente quanto os Juizes JY1unici

paes neste caso ter-se-hião de decidir s6mente

pelo que achassem e cripto; o que não habilita
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tanto para bem julgar como a inspecção ocular

mediante o exame e corpo de delicto, o proprio

intenogatorio pe oal e o inquel'ito das teste

munhas, o modo de e haverem esta ,e a ac

quisição immediata das demais informações oc

correntes.

P6de-se dizer que nisto e haverao alguns Juizes

de Paz com irregularidade por falta de ~tel1i

gencia e pratica forense. 1\1as neste ca o tendo

de ir o processo. aos Juizes de Direito em re

cm. o da pronuncia ou não pronuncia, por elle

.el'ão reparados todos os defeitos, que lhes achem

compul ando a pro, a, e rectificando quanto

eja conducente á boa e devida administraçao

da justiça; e então evitar-se-ha o detrimento de

percorrer desnecessariamente tres in tancias: a

cIo Juiz de Paz no cu districto; a do Juiz Muni

cipal na séde de ua residencia; e a do Juiz

ele Direito na cabeça da comarca.

Entendo, me mo, que ha neces idade de ser

o Jlriz de Paz encarregado de proferir o despacho

ele pronuncia ou não pronuncia, sempre que
• I

lhe competir a instrucção do processo prepa-

ratorio e- de formação da culpa, princi.palmente

versando sobre algllm indiciado ,que se ache preso,
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ou o tenha sido em flagrante delicto, visto não

ser conforme á Con tituiçã.o e á Lei que elle seja

detido, sem se achar pronunciado, além dos dia.

prescriptos para er leg'ali ada a sua prisão, o

que raras yezes será compativel com o tempo

neeessario para ser o proce o remettido do Juiz

de Paz ao Mlmicipal, examina-lo este, e decidir

se com conhecimento de cau a.

Sdlvo, e não obsümte o lapso de tempo legal

continuar a detenção, e não fQr o paciente op'

portunamente soccol'l'ido de uma ordem de ha

beas'corptbS, . que o ponha em liberdade.

A proposta, poi, como está, fazendo a pro

nuncia em todo o caso dependente da j uris

dição do Juiz Municipal fica sujeita aos graves

inconvenientes das morosidades reaes e preteK

tadas, das detenções illegaes e das solturas mes

mo accintemente occasionadas.

No tempo, em que nos guiavamos pelas Or

denações e antigas leis, si se não formava em

24 horas a culpa a um pre o in flagranti por

delicto, que désse lugar a qlleréla, mostrando

com folha corrida não estar pronunciado, era

sõlto pelo pl'oprio Juiz, que ordenára a prisao

ou nella sobl'estivera. Se o querelante não danl,
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a testemunhas da queixa no 20 dias, que se

seg'uião immediatamente ao auto della, perdia

o direito a serem-lhe jámais inquirid.as.

Se o preso era pOI' crime maior ou da or

dem dos que erão caso de devas a, depois de

oito dia devião ser e erà.o sôltos não se achan

ao pronunciados. Se a devassa não era tirada

e concluida dentro de trinta. (lia, para . er de

novo instamada, carecia- e de especial dispe!l a

por provisão do Desembargo elo Paço.

Em todo o caso, quando os .Juizes não de

ferião aos presos segundo sua imputações por

aggravo ao Ouyidore e Corregedore da co

marca, ao do crime ou á Relaçoes, erào pro

vidos.

Assim observando as Leis era a justiça ad

ministrada em todas as instancias no chamado

tempo do absolutismo.

Agora, porém, depois da reforma judicial,

que cuidâmos de reformar, tenho visto Dele

g'ados, Subdeleg'ados e Juize J\1unicipaes leva

rem a formal' a culpa de um preso, muitas

vezes por satisfazer paixões particulares e paço

maior de 6O dia, a pretexto de que se tem

de inquirir mais testemunhas nomeadas uo re.



- 348-

feridas, e colher certas informações de que e

não p6de prescindir. Mas, quando o preso, es

gotada toda a paciencia ~ frustrado todo o con

selho de não offender ao seu Juiz, a final se

l'esolve a pedir e de facto pede para ser sôlto

por uma ordem de habeas-corpus, então dá-se

pressa a proferir a pronuncia para com ella

informar, simulando legalisar a prisão, sem ja

mais necessitar de inquirir novas nem alguma

testemunhas referidas ou haver quaesquer outra

informações. Essa mesma pron'uncia, dando lu

gar a recorrer-sa para o Juiz de Direito, vinha

a franquear o rec~nhecimento da injustiça c

illegalidade da oppressiva detençao r- pri ão, sen

do o paciente provido em seu recurso, e em

consequencia posto em liberdade.

Alg'lIDS senhores, assaz entendidos em ju

rispl'udellcia, theorica e pratica, hão chegado

a avançar que os Juizes de Paz entre n6s, con

forme a Constituição, deverião ser tão s6mente

encalTegado. das conciliações, querendo cu'cnn 

Cl'ever a ellas as attribuiçoes, que a mesma Lei

fundamental manda regular por Lei. Si o que são

elles hão fôsse tão expresso e já praticamente de

monstrado na primitiva Lei, que deu regimento a
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tae. Juizes; nem por isso deveriamo hesitar :::>obre

a indole de ua funcçães a exemplo do cle

mais paizes e da jUTisdicção que os mesmos

Juizes de Paz tinhao de exercer entre nó e

de que erão bem conscios os illu tre redac

tores da Con tituição.

Em verdade nem na Inglaterra nem na

França, os 'Juize de Paz sómente se occupao

de conciliaço . o primeiro dos ditos paize

exercem toda a policia admini 'trativa e pre\-enti

va com a maior amplitude, julgão por si, e col

lectivamente em segnnda instancia reunindo··se

trimestralmente e quando assim em primeiTa

instancia, com appelio á Chanceliaria e ao Banco

do Rei. Ja França, com jmi dicçao menos am

pla, todavia exercem toda a jUl"Í dicçao poli

cial, preventiva e judicial, quér isolada, quér

cumulativamente com o mai?'es, julgão o de

lictos de contravenção, as injurias vei'bae , a

gravura e quae qner meios aliegoricos em con

traJ"Ío ao bon costumes.

No Brasil, ce sando ou deixando de exi til'

ajurisdicç~Lo dos Juizes Almotacés, que abrangia

a dos Edis cUl'ules e plebéos romano: e a

judicial das Cainaras Municipaes, emquanto que
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~ exeretao, decidindo afinal dos processos de

illjlU'ias verbaes, natlU'almente tudo quanto lhes

competia deveria pa ar a er exercido pelo

Juizes de Paz.

Simelhantemente se tem argumentado contra

a idoneidade des e Juizes de eleição popular,

dizen~o-os menos instruidos e habilitados para

desempenharem as attribuiçães, que se lhes tem

conferido e queremos conferir..Nisto os senho

res, que assim oppugnão, chegão a parecer-se

desconhecidos ao facto notorio de que os Juizes

de Paz são da mesma serie para melhor da de

que são feitos os Delegado , Subdelegados, de

cuja extensão de jlU'isc1icção aliás não pouco

se mostl.'ão satisfeitos. Mesmo no tempo, em que

não havia tailta illustração de cabeças (Apoia
dos), dessa massa é que erão tirados os Jui

zes ordinarios e dos Ol'phãos, que processavao

e julgavão em todas a cau as civeis, faceis e

c1i:fficeis, e nas criminaes não exceptuadas, e aliá

pertencentes á jmisc1icção dos Ouvidores e COI.'

llegedores de comarcas e das Relações. E se,

pois, quando não havia tanta illustração, os

Juizes ordinarios e dos Orphãos erão aptos para

tanto e de facto administnrvão justiça no civel
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e crime, reg'ulando-se pelo Regimento dos Juizes

de F6ra ou letrado , que lhes era commum, como

então agora e de agora em diante não serão ha

heis para exercer uma parte, e a menos grave

de ua j urisdicção policial preventiva e judicia

ria, os cidadaos, Juizes de Paz, que na povoa

ções mais culta commummente são de preferen

cia escolhidos d'entre os mesmos bachareis for_

mados, iguaes aos que são feitos Jtúzes Mu

nicipaes .e seus supplentes? Notavel é que não

e dê a arguida incapacidade nesses mesmos

cidadãos, quando exercem toda a jurisdicção até

Juizes de Direito, por se acharem todos os ac

tuaes au entes com licença ou exercendo em

pregos publico .

A iro é que bem mesquinho seriamos n6

se meno previdentes fôssemo representando a

ação Brasileira quando tratâmos de nossa 01'

gani ação social, do que o fôrao os antigos

legi ladores portugueze , e especialmente os

que tratárão de compilar as Ordenações sob o

dominio de um dos Fclippes de Oastella, ha

vido por usurpador em seu reinado. Então cui

dou-se tanto de occorrer ás necessidad~s do

povos, que se lhes proveu com a creação de
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Juizes ·vintenariós na' aldêa de mais de vinte

Yizinhos, uma vez que se achassem á distan

cia das cidades ou villas mais de uma legna,

incumbindo sua eleição ao Juizes ordinarios

Vereadores e Procmador da Gamara, com juris.

dicção e alçada no civel até certas quantia

para julgar todas a _ contravenções das Po tu

ras munieipaes, e de prender e enviar o Cl'l

minosos aos competente Juizes.

Assim como tambem providenciou que hou

vessem outros empregados de nomeação das Oa

maras, e vitalício, para fazerem e approvarem

testamentos nos lllgare , em que não podia ha

ver Tabelliaes do judicial e nota .

A clausula re trictiva, com que a signei o pa

recer, comprehende con. ecutivamente o art. 5°

da proposta em questão, por incumbir aos J ui

zes de direito nomear os Escrivãe dos Juizes de

Paz sobre propostas destes.

Entenclo que as nomeaçoas de taes empre

gados, precedendo informações da autoridade,

perante a qual ervem, sobre exame e con

curso, ou elevem continuar a ser conferidas pela

Gamaras Mlmicipaes, 011 passaI' a ser pelo Go

verno na côrte e por seus Delegados nas pro-
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vmClas. Os Escrivães dos Juizes de Pa,z não só

o são para escreverem os processos em geral

ele sua competencia, como tarobem Tabelliães

do judicial e, notas; e nesta razão vitalicios para

fazer e approvar testamentos, escripturas e pro

vuracões ba tante, que requerem independen

cia, pericia e homadez.

O Juizes de Direito, além de o serem para

conhecer e julgar do foleus delictos de respon a

hilidade,segundo as disposiçães das Leis que ficão

em vigor, não são proprios para pr,over officio

algum exercendo uma das attribuiçães,' que só

pertence ás autoridades administrativa.

Uma' outra parte da proposta, que entendo

devel'{~ passar com alguma emenda, é a que

trata de estabelecer tantos circulos de Jurados

quantas fôrem as comarcas' não porque en

tenda, como algun illustres preopinantes pre_

tendem, que não seja a attribuiçNo da As em

bléa geral crear ou facultar ao Governo a creação

ou rec1ucção de tae' comarcas, c1izendo implicar

i to com as attribuiçães das Assembléas pro

vincil;tes ; mas porque continuando a exercêrem os

Juizes de facto tão exten a jurisdicção, como

presentemente exercem, tOTuar-se-ha impraticavel
R. 11 23
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sua rr :3.0, excessivamente detrimentosa e in

compativel com a eflicacia da instituição como

se tem em vista.

Á Assembléa geral compete legislar, e espe

cialmente sobre org~nisação judiciaria, sem

outros limites além dos da justiça e equidade.

Seria pois absur:do que cumprindo-o para com

todo o b;nperio ficasse na dependencia das' A 

sembléas provinciaes, que aliás no exercicio d::L

attribuição de poder legislar sobre a divisão

civ~ .e judiciaria, entender-se-ha sempre' sem

~ffensa da que fór estabelecida pelas Leis' geraes

do Impe~-l.o.

P~'ovavelmente causará alguma estranhesa a

proposição que vou enun~iar.

Mas nem por isso deixar-se-ha de reconhecer

sua eflicacia e conveniencia. senão' mesmo ne

cessidade de ser adoptada, é que ao J ury com

pita julgar s6mente dos Cl-l.meS politicas e dos de

abuso de liberdade de imprensa. Os mais todos

sejão julgados pelos Juizes de Direito como são os

de responsabilidade dos empregados publicas e

outros .especialisados n,a Lei da reforma, a que

se refere a proposta de que nos occupâmo.

Não se poderá dizer que não me conformo
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á Constituição quando esta diz que o juizo p<m

jurados no civel e no cdme terá. lugaT nos

casos e pelo modo que os -Codigos determinarem.

E se outra podess.e ser a intelligencia, devid~

á esta parte da Lei fundamental, ter-se-hia por

inconstitucional toda a jUlisdicção de julgar

f6ra dos crimes especialmente exceptuados na

mesma Constituição.

É innegavel que nas cidades e villas mais

populosas a collecta dos cidatiãos para julgarem

todos os crimes embaraça consideravelme~te o

andamento e serviço das repartições publicas

.com detrimento e meno~preço da instituição'

assim como aggravão muito os meios de vid~

-honesta dos cidadão~. Em geral f6ra das ci

dades e grandes povoações, por mais que se

quizesse estreitar os cllxmlos. judiciaes por Ju

rados, o selJ comparecimento não deixaria. de

ser muito J:!lolesto, senão até impossivel. Em

vel'dade, como destacar-se um cidadão do seu

domicilio, privando-se do exel'cicio- dos seus

meios de subsistencia para estacionar-se em um

lugar onde não tem relações algumas-, nem pro

porçõ"es para suppri-las?

Em fal~ dos necessarios meios de indepen"
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dencia e liberdade, em simelliante estado de

constrangimento, difficilmente poderá haver a

necessaria consciencia no julg'ar! ...

Quando se tvatar immediatamente da causa

publica, defendenéfo a Constituição e as Lei~,

é então que o Juizo por J mados se tornará

indispen avel, e a indifferença de qualquer ci

dadão será um delicto punivel na accepção dos

povos mais polidos da antiguidade e dos tempo

modernos.

Muitar os cidadãos por não comparecerem ordi

naTiamente para julgar quaesquer delicto~, cujo

apreciamento depende mais das provas escriptas,

é manifestamente desnecessario, detrimentoso

e inj usto nas actuaes circumstancias do paiz.

Assim como os Juizes de D.ireito julgão os

crimes de responsabilidade dos não privilegiados

da Constituição, tambem julguem, e com maior

razão, os de ferimentos, fUl'tos, rou~os, estellio

natos, falsidade, introducção, falsificação e fa

bricação de moMa, e todos os outros que não

são politicos, e de abuso de liberdade de im

prensa; elles, que por meio de agg'l'avo podem

àbsolver todos os indiciados até o de crime de

morte, e sujeitar ao jlÚZ<? das Relações sobre
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provas escriptas e não escriptas a decisão de

facto proferida pelos proprios Jmados nos ne

gocios submettidos ao seu- juizo de consciencia.

Sem esta modificação, pois, a proposta re

forma da relmião dos J mados nas cabeças das

comarcas, por mais circunscriptas que estas

ejão, não produzirá os efi'eitos beneficos e

salutares que o Governo pretende.

o que respeita á organisação das novas

Relações, desejaria que além dos dez annos,

que se exigem aos novos aspirantes Juizes de

Direito, se lhes prescrevesse de necessidade

certas provas de idoneidade.

Um illustre Sr. Deputado, no intuito de de

fender a sua classe, demonstrou que dos Juizes

de Direito existentes ha muitos que não co

nhecem praticamente cousa alguma que os ha

bilite para julgar no civel; e que, collocados

nas Relações, não serião os Juizes que se 1'e

querem para a boa administração da justiça.

Isto posto, como bastará o tempo de seis anuos,

que poderão ter sido passados nas sessões das

Assembléas legislativas, no gôzo das licenças,

e poucas vezes· presidindo o Jmy e relatando
algum processo? .
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Mos lugares, em. que CCi)llCOlTem Advogados

.habeis, 0 :ruiz attento e possllQdo do dever de

.bem J'Rlgar, 'P0del'-se-ha insti'uU.' do feito pelas

'81l1legações das palftes, e âeciau' o melhol', Nos

dngal'es, pO~'ém, em que 'os p:rocessos não fôrem

~ffifta e .convenientemente rnstl'uidos e discutidos,

tlIue força de convicção será a dos seus jul
gados em seglmG1a e ultilna instancia ?

Nós sabemos que não basta mostrar docu

mentos 'legaes de seus estudos, para s~ ser

:provido em €j'l1lalquer cadeu'a d.e ensino desde

pritneu'3.s letras. São necessa'rias as proV'as

por exame publico e concurso.

Dou..tol'es são os aspirantes ás cadeu'as da

Fa<mldade de Medicina e dos Oursos J t1.'ridicos,

oe t@davia carecem de -dar n0vas provas de

'SUa idoneidade por eX3iD!le e concm; o) na' COD

f.ormidade d.(1)s com'Petent~s estatutos,

Pois bem, ser lente é ménos do que sel.'

jlliz: aquelle, além de não tet encargos tão

graves e de tanta consequencia, de necessidade

ha. de passa:r as materias de suas pl'elec çõé~

para não parecer lnal. aos seus ouvintes.

O Juiz, porém,- que não fôr muito in: truido

e" não tiver o maior apêgo ás suas obrigações,
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pouco se dará de fazer um contínuo estudo da

sua profissão de julgar, e da applicação dos

principios aos casos occUl'rentes, examinando·

perfeitamente os competentes processos com co"

nhecimento da causa e as ·demandas sujeitas

ao seu julgado. .

N outro tempo os Bachareis formados na Uni

versidade de Coimbra, nao el'ão admittidos á

leitura no Paço se os attestados e as informações,

i'emettidas daquella Universidade e existentes no

competente archivo,os não recom'mendavão como

apropriado a seguir a carreu'.a da juÇl.icatura.

Essa leitura no Paço Ímportava um exame vago.

Os que erao despachados Juizes Re f6ra ou

Ouvidores de comarca adquirião de nece sidade

toda a pratica de julgar no cr'iíne e no civel,

-e plenamente sabedores passavão a servir nas

Relações. Aos pre entes Juizes de Direito, porém,

além da formattú'a e do anno de pratica, ne

nhuma prova concludente se exige de sua idonei

dade. Seria, pois, justo que os que estiverem

no caso de ser providos nas Relaçoes, que se

hao de crear, pr6vem sua capacidade proD.cio

nal relatando oralmente e por escripto qual

quer feito e applicando-lhe os principios e con-
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clusões de direito, e que ao mesmo tempo

argumentem reciprocamente com os demais

aspirantes em concurso, havendo-os.

mtimame~te occupar-me-hei com o ad. 34. Os

senhores dizem que este artigo é inconstitucio

nal. Eu digo, ao contrario, que inconstitucio

nal é a existencia dos Juizes de Direito fazendo

parte do Corpo Legislativo. A Constituição diz

que elles serão perpetuos; perpetuos entendo

que quér dizer contínuôs, incessantesl sem in

terrupção, sem variar, constantes. A Cbnstitui

ção comprehendeu bem o que queria dizer com

o termo perpetuo -; qUlz salvar uma s6 e

l.mica hypothese a que poderia parecer que a

perpettúdade mesmo não désse lugar, e esta hy

pothese é a de se não entender que os Juizes de

~ireito pe;rpetl1os não podessem passar de um

para outro lugar pelo tempo e maneira q~e a

Lei determinasse; evitando assim que na accep

ção geral e obvia do termo - perpetuo - se

comprehendesse a estabilidade do lugar e im

mutabilidade delle sem limite. Foi a unica mo

dificação, que a Constituição põz á perpetuidade

dos Juizes de Direito.

Percorrendo o mais attentamente possivel a
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Constituição: todos n6s veremos que perpetuo,

além dos Juizes de Direito, s6mente é 0 Mo-. .
narcha na. sua qualidade de Defensor Perpetno

do Brasil, e que quando o Monarcha deixa de

ser perpetuo é deixando de ser Imperador e

Defensor do Brasil. Assim é que deixando os

Juize de Direito de ~er perpetuos deveráõ jus

t<'l,mente deixar de ser magistrados julgadores.

E', pois, evidentemente inconstitucional o facto

de se dizerem pelipetuos o Juizes de Direito, dei

xando de exercer os eus· lug'ares para occu

par outros, que não fazem parte elo Poder Ju

diciario, como sejão os de Legislador, de Ad

ministrador de provincia, de Diplomata ou outro

qualquer simelhante do Executivo.

Uma vez que o Juiz de Direito interrompe

o contínuo e aliás inces ante exercicio de suas

ftmcçoes judiciaes, então não é perpetuo, senao

periodico, temporario, instavel, amovivel. A Cons

tituiçao é tão judiciosa e pelfeita nisso, que

aqueHes funccionarios que, tendo o direito cons

tante, não têm todavia a perpetuidade do exer

cicio, não chama perpetuos, chama-os vitalicios;

assim os Senadores. (Apoiados.)
'Tanto a Constituição não quér que os ma-
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gistrados possão deixar de ser lJerpetuos em

qUànto fôretn Juizes de Direito, e excluir em

regra geral que os membros de um' poder po

litico podessem fazer parte de outro, que s6

mente a respeito dos Ministros de Estado, pri

meiros agentes do Poder Executivo, permittio.

que podessem ser membros do Poder Legisla

tivo; e, ainda assim, na dependencia das re

eleições, á cuja simelhança os membros do

Supremo Tribunal de Justiça, occupando a cu

pola do Poder J udiciarlo, é deste os que s6

mente podem exercer funcçães legislativas.

E' na eleição ou reeleição dos primeiros agen

tes do Poder Executivo que a Nação se pronun

oia pelos competentes eleitores, querendo-os tam

bem Legisladores.

E se, pois, a perpetuidade do Monarcha na

defensão do Brasil vigiando constantemente na

divisão e harmonia dos Poderes Politicos, é in

compati'\el com qualquer interrupção do seu

augusto exercicio; poderá ao contrario ser com

pa.tivel com a perpetuidade dos Juizes de Di

reito essa interrupção e causal diversão do seu

exercicio, ainda quando a Constituição expres

samente uma s6 modificação admitte 4 eSsa
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perpetuidade a da passagem de uns para outros

lugares sempre de Juizes? .Pr. mesma perpétui.

dade significa esse sacerdocio judiciario, essa

guarda constante e não interrompida da jus

tiça em toda a sua pureza. Nem para o ex-
/

primir completamente se poderia usar de 'um

termo mais apropria.do. Perpetuidade tinhão,

segundo Zozoastro, os sacerdotes instituidos para

ter em guarda o fogo sagrf.l,do como principi0

o mais visivel de vida e actividade: demons

tração segundo a sua crença a mais indubitavel

do poder e bondade eterna e immensuravel do

Ente Supremo. Perpetuidade era a dos sacer

dotes instituido~ por Moysé para co~servarem

~m toda a sua pureza o fogo perpetuo' não

lhes sendo licito sopra-lo nem de qualquer ma

neu'a affecta-lo sequér das victimas sacrificadas.

Perpetuidade tinhão as Vestaes, que guardavão

o fogo perpetuo entre os Athenienses e os Ro

manos: tanto que quando por causa ou effeit0

d.e alguma calamidade deixava de permanecer,

'óutro em havido do céo e tirado do sol pai'

fueios ai'tificiaes para que nunca perdesse a sua

originál pureza.

Como, pois, não se occuparáõ os Juizes de
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J?ireito perpetuamente de sua juridicatura, de

guardar incessàntemente o sagrado deposito da

Justiça? Como, ausentando-se para exercel' func

ções de outros Poclel'es do Estado, deixar em

guarda desse sagrado deposito outros que não

são nem podem ser os seus guardas perpetuos?

A Constituição não véda positivamente que

os m:;tgistrados sejão eleitos, dizem os senhores

Deputados Juizes de Direito. Podereis dizer que

a Constituição expressamente véde que o Mo

narcha exerça outras attribuições, que nã,o sejão

as dos Poderes Politicos, que lhe' competem

como se achão pre criptas pela Lei fundamen

tal? Não o direis ao menos com exactidão. Pois

bem! se q~izessemos estabelecer que o Mo

narcha presidisse á Assembléa geral, ao Supremo

Tribunal de J l1stiça e outros ramos dos Poderes

Politico, que não são em sua integridade o

Executivo e o Moderador, dil'iamos que isto

era constitucional? Como, pois, diremos que,

PÇlrque a Constituição não diz, desneces~aria.

mente, que os Juizes de Direito não p6dem ser

membros do Corpo Legislativo, entenaer-se que

os Juizes de Di.reito, ape:6ar da perpetuidade das

suas fl1ncções, o p6dem e até devem ser?
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oproprio Monal'cha, o primeiro de todos os

Representantes da Naçao e Defen 01' Perpetuo do

Brasil, s6mente p6de constitucionalmente eKer

cer e exerc,e dous Poderes, o Moderador e o Exe

cutivo.

Será, ao contrario, compativel com a razão,

a harmonia e divisao dos Podere5 Politico do

Estado, que' stlbditos deste Monarcha, cidadãos

haja de uma elas e, e que perpetuaJ.?ente fazem

parte de um les e Poderes, os quaes possão

ter parte em todos os quatro, e os exerção ?
O Sr. Nunes !fachado: - A me ma Consti

tuição.

O Sr. Rebouças : - N6 temos cida.dão , que

exercem todo os quatro Poderes como melllbro

do Judicial e do Legislativo, nas Presidencias

das provincias, na Diplomacia e no Conselho de

Estado, concorrendo nas funcções do Modera

dor, e do Executivo, e como ultima in tancia

administrativo. Senhores, segundo o mai su

blime dos myste.t:ios da nossa Santa Religião, ha

tres pessoas distinctas e um s6 Deos verdadei

ro. Da maneira por que o qué1'em os S1's. Jui

zes de Direito deve haver em cada um delles

quatro pessoas moraes e politicas distinctas, func-
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cionando a seu 3J.'bitrio quando e como lhes

parecer. Estranha especie de cidadãos! Elles

SOEi, e sós elles exercendo o Poder Judiciario in

clusive e cumulativamente o Legislativo e Admi

nistrativo e até Moderador! ...

O Sr. N. Machado: - Tudo isso é da Cons

"titnição.

O.Sr.- Rebouças: - São quatro pessoa.s dis

tinctas, na verdade, e na l'ealidade um s6 in_

dividuo com todos os seus attriblltos humanos,

com todas as suas paixões, com todas as suas

vll.'tudes, com todas as suas fraquezas.

O Sr. N. Machado: - Está fanando contra

a Constituição.

O Sr. Rebouças: - Agora irei a exemplos

de outros paizes. Os senhores dizem que é ne

cessario 'eformar a Constituição, não passemoS

<la Inglaterra e d~ França. A Inglaterra é o

paiz normal do systema repl'e~entativo ; a. Fl'ança

s..e esforça por seguir o seu exemplo. Não é

na Lei ftmdamental que estão estabelecidas as

ip.compatibilidades; é rias Leis ordinarias. (Apoia
dos.) Allinãosão elegiveis os 12 Juizes,osLords,

Lugar-tenente, que ~quiv.ale a Presié\.ente de pro

meia, os Shel'iffs, QS Vice-sherifl's, os Pensio-
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narios revogaveis, todos os empregados da jus

t~ça ~ policia, os de fazenda até os fOl'llecedores,

não fazendo parte de companhias mais de deZ)

membros ... _ Na França a 'Constituição dada

por Luiz XVITI, emendada p~las Camaras e

aeeita por Luiz Felippe em 7 a 9- de Agosto

de 1830, não trata das incorppatib~idades senão

ela reeleição de Deputados, providos a funcções

publicas salariadas.' É pela Lei de Abril de

1834 que se estabelecêrão as ~ncompatibilidades

elas funcções de Deputado com as de Prefeito,

de Sub-prefeito, Recebedores pal'ticulares de fi

nanças, e Pagadores dos officiaes genel'aes, Com

rriandantes de divisões e subdivisões; Procuradores

gemes e do Rei, Directores de contribuição, etc.

Umas incompatibilidades geraes e outras par

ti~ulares. E na França propugna-se ampliar e

generalisar as incolllpatibilidade~. Nem na

França como na Inglaterra, os que se hão op

posto ~ ampliação e generalisação das incompa

tibilidades taxárão essas reformas de incon'sti

tucionaes; s~rvindo-se aliás s6mente de argu

mentos de utilidade e de conveniencia. Entre

tanto na Inglaterra a administração ela' justiça

é feita em nome do Rei, não constitúindo o
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corpo da magistratura distincta e extremada

mente um Poder Politico. Na França' tambem

a justiça é expressamente administrada em nome

do Rei, e não se chama Poder Judiciario senão

expressamente Ordem Judiciaria o corpo do'

mag·istrados. É no Brasil expres amente tllna

das delegaçõ,es da Nação o Poder Judiciario

e a Justiça administ.rada 'em nome da Nação.

Muitos outro argumentos poderia eu addllzil'

partindo da manifesta antinomia da expressão

- perpetuos - com a interrupção voluntaria

e habitual, que'os Srs. Juizes de Direito quérem

ter emig'ranelo para o exercicio das funcçõe

proprias dos 'Outros Poderes Politicas do Es-
tado. .

Qonsiderarei todavia um delle :

No titulo do -Poder Judiciaria - e capitulo

dos Jui~es e Tribunaes ele Justiça, não se acha

uma s6 palavra, que dê lugar a entender-se

que os Juizes de Direito perpetuas c. os membros

das Relações devão ser BachareiR formados,

antes tratando da organisação do Supremo Tri

bunal de Justiça parece firmar a regra geral

em contrario dizendo que será campo to de

Juizes letrados tirados das Relações.
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a N. J\I::LcRado: - A Constituição n~o marcou

as condições da nomeaçao como fez a respeito

da eleido para Deputado ou Senador.

a Sr. Rebouças: - Isto posto argumentando

com os illustres Deputados, cw:ia então que é

inconstitucional ex.igir- e para se ser Juiz de Di

reito ::L qualificaçao de Bacharel f0l111ado em

lei mormente contra a regra geral, consagrada

-entre as disposições geraes e garantias dos

direitos civí e politico dos cidadãos bTasilei

TOS, de que todos podem ser admittido aos

cargos publicas civís e politicos ou militares,

em outra. differença qne nao seja a dos seu

talentos' e virtudes.

Aqui estou eu (peço _que me não attribuàQ

a orgulho) que nao sou Bacharel formado.

Ponhão-se a condiçoes que se quizérem de

i.doneidade para se ser Desembargador, que es

t.:'trei prompto a concorrer com qualquer dos

81's. Juizes de Direito, seja fazepdo relatorios

por escripto e verbaes, seja applicando as com.

petentes disposições de direito e suas conclu oes

ás questões occurrentes, sendo arg'uido e reCl

procamente argumentando com quaesquer con

Correntes: - tudo quanto quizérem para pro-
R. II 24
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fissionalmente se provar a idoneidade de um

Bacharel foxmado em leis. ias dir-se-me-ha:

- O Sr. nao p6de ser ac1mittido porqne não'

é Bacharel formado em leis.

E a Constituição exige isto?

A Constittúção exige talento e vixtudes; pres

creve que os privilegias são inherentes aos carO'o

por utilidade publica' eu o:ífereceria toda as

garantias que a Constituição .con agra' porém

a lei considerando a generalidade , exige e sa

qualificação de Bacharel formado; e .não se deve

considerar inconstitucional para mim e para

qualquer que não se mostre revestido dessa con

dição; assim como não se deve fazer uma excep

ção á regra geral da perpetuidade, es e)lcial

aos membros do 001'130 Judicial em favor do

senhores, que quérem ser Juizes perpetuo

por' direito de propriedade e politicas admini

trativos em razão do exercicio.

As iro como se diria ao nao' Bacharel forma

do que - outro oflicio, quando quizesse ser Juiz

de Direito ou Desembargador; as iro se diria ao

Juizes de Direito perpetuas que deixem de o

ser para poder fazer parte dos outros podere

politicas. Em verdade onde se requér mais in-
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dependencia, maior pUl'eza de sentimentos, mal

amor do justo e do honesto, mais illustração,

tudo quanto humanamente póde haver de mai

serio e congrue nte ao bem-estar da sociedade

civil do que no J lúzes que a Constituição por

i so mesmo fez perpetuos para que não dependao

jamais do Rei e seus Ministros e mesmo elos

po,os? (Apoiados.)

Nem eu na exposição ele minhas opimoes at

tendo outro interesse que não seja o da boa aclmi

nistração ~a ju tiça; proposto como estou, a

concorrer quanto em mim couber para que a

magistratma tenha todos os meio de indepen

dencia, e seja rodeada de todos os respeitos,

condigno de uas augustas funcções.

Ora, a proposta elo Governo, mesmo quando
\

confére aos magistrados poderem optar os em-

pregos publico , não deixa de lhe ser pro

porcionalmente benefica.

Como pois contravi-la com tantu desabrimen

to •e com virulencia até ? !

Que posição mai bonita e mai bella elo

que a de lUll Jui~ que conceituado pelo melhor

desempenho .ele suas flillcções judiciaes, pro

fundamente conhecedor das leis e do c~raçao
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humano, se passar para o Corpo Legislativo pelo

voto liVl'e dos povos, por effeito ele UDl indu

bitavel testemunho de reconhecimento ás suas

"tTirtudes e ao seu saber! É isto que provavel-'

mente se teve em vista na excepção, que já

mencionei, posta na lei organica do Supre1I).o

Tribunal de Justiça.

Isto mesmo p6de antecipar com a vantagem

do beneficio da aposentadoria preferindo o ma

gistrado exercitar o seu saber nesta Camara

ou no Senado.

O Sr. N. Machado: - Já ~ão ha incompa

tibilidade. .. Isso é contraelicção.

O Sr. Rebouças: - Eis quando o magi trado

vem illustrar o Paiz legislando; é quando pos

suidor do maior saber e profundo conhecimen

to do coração humano, quando reúne em si

todas eSsas qualidades 3xiII1ias! ...

Se~hores, que difi'erença se dá e observa aqui

do saber profissional elo Srs. Juizes de Direito

comparativamente os de quae'sqÍler outros do

membros desta casa? 1.' ao vejo que os senhores

tenhão provado essa superioridade, que preten-
\

dem arrogar-se, antes me parece que os Juizes

de Direito, que se dao á viela politica, se mostrao
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maIS sabedores de contabilidade, finanças, ad

ministração, e mesmo de diplomacia, da historia

dos governos, etc., se mostl'ão mais versados

nisso que em legislaçao, e na pratica do fôro.

Assim faliando não d~sconheç.o que ha alguns

senhores mui sabedores entre os Juizes de Di

reito; mesmo dos que conheço mais de perto

distingo um Juri c.onsulto digno de todo o res

peito (o SI'. Mende da Ounha). 'Mas a genera

lidade do Senhore, que -fazem aqui muita bulhar,

e se inculcao como exclusivos defensores do

Poder Judiciario! ... Os membros do Poder

Judiciario a magi tratur~, não estão aqui. Os

magistrados estão exercendo a ma,gistratma,

achão-se perpetuamente exercendo suas funcçoe

na comarcas e nos tribunaes de ju tiça. es es

é que consiste a magistratura, que a Constituição

consagra, oarantindo actualmente os direito

individuae dos povo.

Houve tempo, em que se achou aqui a ma
gistratura, quando geralmente aqui vinha por'

effeito do voto livre e espontaneo dos povo .

Então elia mostrou que estava na hypothese,

que eu figmei, pelas leis que fez. Essa magis

tratura concorreu para a confecção da Lei de
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20 de Outubro de 1823, liberalii:lsima; essa

magistratura concorreu na confecção da Lei da

responsabilidade dos Ministros e Oonselheil:os de

Estado, que é um monumento de gloria para o

Brasil, no senso das nações màis civilisadas da

culta 'Em'opa; essa magistl'atlU'a concorreu para

a lei ele Juizes de Paz e das Oamaras Munici

paes; essa ma~istratlU'a concorreu para fazer

a Lei, que disseminou as attribuições do Desem

bargo do.' Paço, e da Mesa de Oonsciencia: e

Ordens pelas di:ffereutes autoridades, que as

exercem a beneficio e commoclidade immen a

dos povos, etc.

Para o que é que concorrêrão outros Juizes

perioclicos, que de facto não são os magistrado

perpetuos, que outorga a Oonstituição? Para

aqui deixal' em silencio uma resolução atten

t~poria da Lei fundamental do Imperio, sujei

,tando os Legisladores, os Principes do Senado

conservador, a serem chamados perante os De

legados e Subdelegados e por elles processados e

proIl;unciados réos!... -Esses magistrados de

exercicio periodico dérão aqui um parecer, que

por decencia dil'ei s6mente que favorecia os at

tentados mais horrorosos, que se podião per-
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l)etrar na deportação, pn ão e degredo até de

Senadores (Apoiados) ... São essas as provas

de 'uperioridade e independencia, que nos dão

os mag'istrados ele ~xercicio periodico.

Agora, porque uma proposta do Poder Exe

cutivo contém uma providencia a constitui-los

no que dev fi ser como Juizes perpetuo , pro

nuncião-se com descomedimE(nto, tanto que não

'imulào proclamar de su peito o proprio Mi-

nistro da Corôa!.,. Quereis maior prova da

demonstrada incompatibilidade das attribuições

de tae magistrados, do exercicio de julgar com
l-

a po ição de candidato, que não procede em

consciencia do eu merecimento, mas pela ne

ce sidade de vencer? !.. : Julgai do comporta

mento que terao com o povo para erem vo

tados, pelo modo de se portarem aqui contra

o proprio Ministro da sua repartição o da J us

tiça! !... Pobres povos sujeitos á suas ambições,

ao exercício do seu poder '- á politica de taes

Juizes! . .. Inutüisão até todas as garantias da

publicidade e da discussão !....

O Sr. . Ma?hado: - E venhão para aqui

'Os capadocios.

O Sr. Rebouças: - Affrontão e desconsiderao
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o mais possivel a, um Ministro de seu proprio.

partido. Nem no desconhecimento dos interesses,

que aliás julgão melhor fundado' no excesso

demasiado ele poder .... nem se poupão de

imputar-lhe traiçao a Oorôa. Tocão rebate para

que todo~ propugnem pelo direito, que é seu,

e em cuja posse estão! ...

Em u~ caso menos grave respondeu Sexto

Julio Oe ar a Scylla que bem poderia chamar

seu o amprego de Pretor, com que o ameaçava,

por tê-lo comprado. Os lugares de Represen

tante da Ne:l.ção serião dos que delle::; dispõem

ab olutamente, come> de cousa sua, se assim os

tive 'sem adquirido.

É sacrificando seu:::; proprios mal entendidos

interesses individuaes, suas pQ.ixoes, que se é

legitimo Representante da Nação, e corresponde

á independencia da classe, á que se pertence.

Bacrificando ao contrario tudo ao espirito de

classe, ao desregTamento das mais exaltad&$

paixões individuaes, ás pretençõe mais incom

pativeis com a paz, bo,a 01' 1em e felicidade pu

blica, .perdem-se as melhores instituiçãe e a

propria patria! Assim foi que aconteceu ás

obra,s mais bem pensadas e estn.belecidas dos
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Hermes e dos Sesostris, dos Minas, dos L:v
curgos e dos Solons, dcrs umas, Publicolas,

Brutos e Catões: bem que ainda, como a quina

desp1!egada do seu tronco' primitivo sirvão de

- confortar a' intelligen ias dos modernos povos.

A sim é que ainda com vil'ulencia di putão os

chefe doutrinarios da França sobre a ver

dadeira intelligencia do principio - Se o rei

governa ou reina - depois de tanta con titui

ções succedidas uma á outras, de tanto sangue

derramado, de tantos reis .e her6es eXl~atria

elos!. ..
I

.A sim e vai interpolando a anarchia na Hes-

panha; e em Portugal a arvore da liberdade

continúa a ser ainda regada com banhaR de

anglle! ...

O Sr. . :Machado: - Em todo os tempos

a magistratura servia de antemural e garantia

elas pl'erogativas da Corôa e liberdade dos
povos.

O Sr. Presidente: - Eu devo advertir ao

nobre Deputado que na discussão do 10 art.

pOcle- e tratar -em geral de toda as propo tas,

luas não se p6c1e limitar á distu ao de um

artigo qualquer.
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Muitos Srs.: - E tá na ordem.

O Sr. Rebouças: - Como não admittão re

cipiscencia, convirá que os Ministros da Corôa

se po suao da necessidade de salvar o paiz;

pois que Camaras, compostas desta maneira, são

incapazes, por ml1ito de seus membros, de

realizar praticamente as vantagen mais essen

ciaes ao go-rel'110 monarchico constitucional re':

presentativo ! . . . Sim, importa que os Mini tro

da corôa comprehendão perfeitamente que o

sao de um Monarcha Defensor Perpetuo do

Brasil, e se possuão de necessidade de realizar

esse immenso titulo. Salvem a patria... E, quand0

fôrem arguidos, não responderáõ s6mente como

l'espondêra Marco Tu1lio Cicero ao turbulento

triblillo que o questionava, nem como Scipiao

declinando das accusações que lhe faziào os inve

josos de sua gloria immorta1. ..Mas como Epanli

nondas, esse celebre varão proverbial no amor,
da verdade, açcusado de ter excedido o anno da

sua beotarchia! Foi para na batalha de Leuctre

vencer aos Lacedemonios e dar o exemplo da

'primeira victoria, jámais alcançada pelos The

banas e Beociçis, e que restabelecêra a paz e

a liberdade ela Grecia ...
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rrem-se declinado d~ Oonstitui!;:ão nomeando

umaRegencia interina, para ficar um s6 membro

da Regencia trina com todo o poder que a todos

os seus tres membros competiria exercer; sabio

se della quando a Oamara dos Dep.utados e

erigio em Oonvenção acional, e a reformou;

foi violada n\yna prévia dissolução, e na pro

mulgação de uma nova Lei de Eleiçoes para

reger uma legislatura coineçada; e quando, para

individualmente sacrificar o proprios adver

sarias, se perpetrárão os maiores,' mais atrozes

escandalos ... O que está. feito, pois, foi neces

sario e indi pen avel para reparar o mal feito, e

restabelecer o sy!':tema monarchico con titucio
nal representativo do paiz em sua tbeoria e

pratica, por Lei indispensavei á sua manu

tenção e felicidade.

Depois que yenbao fazer Leis de orçamento

fixação de forças, approvar e re.jeitar pensões.



GAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em i2 de Maio de i8~7.- ,Presidencia do Sr. Dias de
Carvalbo.

Ordem do dia. - Oontimí.a a 2a discussão

do projecto :q. 119 que trata do recrutamento

O Sr. Rebouças não acha inconstitucional o

artigo: entende que, quêr passe como está,

quêr passe com a emenda, contém elle sempre

a mesma cousa. Pensa que para se saber como

deve ser feito o recrutamento, é necessario que

haja uma organisação. Uma organi ação nunca

pareceu ao orador principio para rejeição, mas

sim ·ramo concludente para adopção.

A respeito do quantum, que dev produzú: a

reserva) parece-lhe que o resultado das quali

ficações ha de dar m1.úto maior munero de in

dividuos, do que o maximo apontado.

ão é de opinião que com e ta Lei se Ull

litarise o Brasil; porém se assim fôsse, mais

militarisado se deve o paIZ considerar pela
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Lei da Guarda Nacional. Por meio da organi

sação da reserva, entende que não se faz senão

estabelecer um nucleo, d'onde nas occasiões pre

cisas se tirem os individuos, que tenhão de fazer

o serviço activo do exercito, deixando-se a sim

de empregar a Guarda Nacional em serviço que

é s6mente proprio de tropa de linha.



CAMARA DO DEPUTADOS

Ses ão em l!J. de Maio de l8!l7.- Presidencia. do Sr. Dias de
Carvalbo.

Ordem do dia. - Ref6rma do l'eCl'utamento.

O Sr. Rebouças observa que não poderião

'er achadas e lidas no Jornal do Cornmercio

todas as suas palavras c1itas n'esta casa., por

que um resumo do seu discurso, e não este

paI' inteiro, ahi se contém; O· que não deveria

escapar ao illustre' Deputado, a quem responde,

mórmente tendo-~e já publicado l:esumidamente

eus dous discursos, proferidos obre a qaestão

de successão de filhos naturaes, ou a revogação

la Ord. emquanto distingue os dos peoes dos

cavalheiros.

Affirma que permanece na opiniao que tinha

manifestado, de ser o projecto em c1iscu são

uma obra pelfeita no seu genero, e que di to

tanto mais se persuade qu anta mais o avalia

pelas objecções, que se lhe hão opposto no de

curso da mesma discussão. Observa que para

ter por bom o projecto, basta vêr-se que iro-
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porta o melO organíco de realizar o preceito

constitucional, de serem todos os cidadãos bra

sileiros obrigados a pegar em armas para sus

tentar a independencia e int~gridade do .Imperio

e defendê-lo de eu 1l1lIDlg'O externos ou m

terno . Sustenta que os meios, formulados no

projecto em .discussao para se con eguir o de

'ejado fim, sao os mais bem aproveitado. das

nações, que mais acmadamEmte hão tratado

da materia, com a necessaria adapção á indole

das conveniencias do nosso paiz: verdade que é
con:firmac~a pelo exemplos, que acaba de ouvir,

posto que repetidos no intuito contrario.

Faz vêr que, tendo o projecto de reduzir as

cousas a um verdadeu'o estado normal, s6mente

seria repngnante a quem, abu ando dessa me ma

imcompleta leg'i lação existente, nao s6 recru

tava de caçada á semelhança do que fazião os

Lacedemonio obre o illotas, e que em ua

sanba, c1espotica comprehenc1ia homens de 60

annos, pais de familia, Vereadores, Juizes de

Paz notoriamente valetudu1ario .

Diz qne o maior numero elos ali~taelos será

na razao, dR. maior população do Imperio, apta
I

para se prestar á patria no serviço das arma ;
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e que, na razão do maior numero da re erva

projectada, esse serviço será menos oneroso em

telação a, muito menor numero da força effec

tivarnente fixada para o serviço de, la linha

ardinaria e extraordinariamente.

Pondera que o alistamento, que a proposta

Lei prescreve com,a mais ajustada parcimonia,

já existe por effeito das Leis da Guardas aclO

naes, e esse oneroso, de imroediato erviço mi

litar na e~ectividade do que é arc1inario ás

mesmas Guardas Nacionaes e as mais das vezes

invertido, não se tirando regLllarm nte das series

estabelecidas os individuas, sujeitos á serem des

tacados para a tropa ele linha, o que é de e peral'

que será remediado quanto él)o~sivel no e~tado de

cousas do paiz, passando em Lei, e pondo-se cm

execuçflo os meios proporcionados no projecto.

Faz vê!' que, preenchenc1o-sv assim annual·

mente a força de ) a linha, que se fixar pela

competente Lei, ce ará a Gual'Ja Nacional de

fazer o serviço militar ordinario, que lhe não

compéte; pois que de de logo haverá tropa de

linha em estado completo e effectivo, Guarda

nacional no seu verdadeiro ponto correspondente

á indole da sua instituição; e a re,:,erva ou nu-
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cleo dos cidadãos aptos para serem idoneamente

chamados ao serviço de tropa de linha.

Reflecte que as referidas regras são adoça

das quanto p6de ser para se realizarem os de

sejados :fins com o menor detrimento possivel

do povo ; que as qualificaçoes têm de ser feitas

por pe soas as menos militarisadas e mais inte

ressadas na ordem publica e guarda das liber

dades civís e politicas de seus concidadãos.

Que o Governo não poderá u ar desta reserva

tão s6mente organisada para o fim reterido,

porqué não a ac'hará reunida, por exemplo na

Praia Vermelha, ou no Oampo de Sant'Anua; mas

terá, de ficar nas resp ctivas localidades, desde as

capellas cmae até a' maiores dioce es d'onde

.6mente sahil'áõ os individuos na proporçao ne

cessaria, e pelos meios formalmente prescripto .

Finahnente considera que e ha algum inco

venieute no projecto, continuando a discussao

será susceptivel de se r ctifical' sem de merecer

da perfei ao com que se acha feito e a todos os

respeitos no conceito delle orador, o mais mere

cidamente digno do sàbio assenso do corpo

legi.slativo.

R. II 25



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em {7 de Maio de {84,7 .-Pl'esiclencia do Sr. Dias
de 'ar va lho.

Ordem do dia.-Filhos illegitimos.

O Sr. Rebouças diz que pela votaçao, que ha

de ter lugar, se ha de deliberar que os filhos natu

raes ficão nteintmente igualados aos legitimas

no~ direitos de successão hereditaria; o que im

porta um direito novo derogatorio do preexis

tente em voga no nosso paiz, e abrogatorio do

direito commum.

Ponderou que, sendo inteiramente nova

a disposição, que se yotou, não poderia ter

eífeito retroactivo, tanto mais que não im

porta uma restituição ao direito natural, ou o

restabelecimento de algum' principio de direito e

de equidade universal, tendo convindo todos os

illustres propinantes, çlefensores da votada dis

posição ele que se trata, que as successões

hereditarias não são de direito natural pela pri

meira e segunda Lei do Creado!', senão de mero
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direito civil adaptado ás conveniencias SOClaes.

Que, pois, não podendo este direito novo ter

efi'eito retroactivo, deverá ser desde já s6mente

applicavel aos filhos de cavalheiros, que antes

não tivessem filhos legitimos, e dos quaes mesmo,

tendo s6mente filhos naturaes, Of? ascendentes

não fôrem legitimos. Não sendo assim com

attenção aos direitos adqtúridos pelos filhos le

gitimos á successão exclusiva das duas partes

dos bens de seus p.ais cavalheiros, e aos pais

legitimos a de'seus filhos na mesma razão, virá

a ser o novo direito inconstitucional, injusto e

subversivo no efi'eito desde logo, tomando aliás

por base a igualdade de direitos perante a Lei,

com applicação ás successõe~ hereditarias entre

filhos naturaes e legitimos, ou seus ascendentes,

na opinião delle orador, s6 se sustentára e po

deria sustentar com argumentos especiosos. Pon

derou mais que, não sendo a votada igualdade

dos filhos "naturaes aos legitimos, s6mente indis

tincta a respeito dos que nascerem depois de

promulgada esta nova Lei, viráõ aquelles em

alguns casos, que exemplificou, a ficar de melhor

condição do que os filhos legitimos havidos de

segundas nupcias.
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Observou que simelhante mudança seriaMa no

conceito dos que esperão as melhoras do pessimis

mo, tocando os male ao maior extremo e ella fôsse

da natmeza das que obl'ão de chofre, e não

daquellas que cOlTuindo mai ou menos lenta

mente o corpo social, torna-lo-hão valetuc1inario

e incapaz de jámais restabelecer-se perfeitamente

com a força e energia. que cumpre.

Assim, pois, conchlÍo qu'e para a deliberação

tomada nao ser essencialmente damno a á nossa

sociedade civil, no que lhe é mais vital, cnm

pria adoptar o artigo adclitivo em di: cu. ào.

Quanto ao outl:O, que prescreve conc1icçõe pro

batoria, talvez eja taxad.o de incompleto, e,

todavia não deixará de votar por Ue.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 20 de lIlaio da 186-7.-Presidencia do Sr. Dias
de Carvalho.

Ordem do dia.- Contimí.a a discussão do

art. 4° do projecto sobre recrutamento.

O Sr. Rebouça diz que as razões que tinha

em vista quando pedia a palavra, já se não dão,

tanto porque dous illustres oradores, que ao

depois fallárão quasi inteiramente prevenírão o

que elle tinha a dizer, como porque pelo de

curso dos dias e occLUTencia da discussão, que

acaba de ter lug~r dever-se-hão achar desva

necida , talvez de todo extincta , quaesqher Í1n

pressõe que pude sem resultar da opposição,

manifestada ao' projecto de Lei de recrutamento,

de novo e agora in sperac1amente tornado á dis

cussão: pelo que o orador deixaria de acceitar a

palavra se uma razão nao pouco ponderosa lh'o

não impuze se, por ,e:ffeito da dita outra recente' _

discussão, o dever de chamar a attenção da

Camara sobre o mesmo -erojecto, de que passa

tratar.
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Observa que, desde o seu primeiro artigo, sem

pre a discussão do projecto de Lei do recrutamento

tem versado em tanta generalidade como se fôsse

em uma primeira discussão; ea prova era que assim,
se havia tratado este art. 4°, não se dizendo

cousa alguma de modificativo das tres series de

individuas ne11e contemplados entre as 'idades

de 18 a 33 annos; o que comprova a perfeição

do projecto nesta como em toda as outras de

suas partes.

Observa que um illustre Deputado, contra

dictor do projecto, replicando a elle orador, se

achára 3Jutorisado. p::tl'a em su~ vaidosa intempe

rança de saber, attribuir-lhe á falta de logica o

ter dado por perfeito o mesmo projecto de Lei,

argumentando á pI'iO?'i, como se porventura

lhe fôsse licito extremar uma das provas dadas

para arguir de incompleta a conclusão, aliás

deduúda de todas ellas. Faz vêr que, susten

tando o projecto por perfeito, havia mostrado

que élle 0 era na intenção, no meio e no fim

que tinha em vista rear1izar ; e nunca suppôz que

o oraà.0r, seu. advers3J1"io, inculcandó considera-lo

no PORtO 11&-'1is lev-adó de sua politica, exigisse as

provas da perfeição do mesmo projecto no lig~r



- 39i -

grammatical ou litteral, e que désse por prova

de imperfeição o ü""-se-lhe eliminado ou snppri

roido do artigos votados algumas palavras que,

no conceito delie orador, lhe nao mudão de ma

neira alguma e menos tU'ao a virtude e realidade.

Intíma que o projecto é tanto mais perfeito,

quanto nenhum dos oradores contrarias lhe têm

notado falta alguma, senão demazia; que elie trata

primeiramente da aboliçao do desregrado meio

de recrutar como até agora, e do meio por que

se ha de recrutar methodica e regularmente d'ora

em diante.

No desempenho dessa proposiçoes trata das

qualificações dos individuas que hão de compôr

os conting'entes recrutaveis, dos sujeitos ao alis

tamento e dos exceptuados delie. Seguidamente

occupa-se da organisação e disciplina dos conti

gentes alistado debaixo do titulo de força de

reserva; ao depois e occupa das qualificações,

proporcionando todos os recursos ra,zoaveis e

.condu~entes á sua maior perfeição; d'ahi passa

~ tratar do chamamento ao serviço militar, occor

rendo com todas as providencias para que se con

siga na mais justa proporção, não prescindindo

do tempo do serviço, nem das mudanças e sul;>..
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stituições j cuida o melhor possivel dq futuro dos

sorteados, entrados no serviç.o activo militar,

depois de o terem comp~eto j e, para não faltar

em cousa alguma ao preceito constitucional de

concorrerem todos os cidadãos para a defesa da

Patria, nas sub tituições e dá uma contriblúçao

pecuniaria correspondente, e nas excepções outra;

as quaes convergem para aquelle fim de garantir'

o futuro dos que tenhão servido pessoalmente

fazendo parte da força activa de primeira linha

no tempo prescripto.

·Jonclue portanto o orador que o projecto

nao s6 era perfeito, como pela terceira vez

su tenta em razao de toda as sua parte e de

mui bem acabado, como o achava; mas tambem

o podia qonsiderar completo por nao deixar

couS\a alguma a dcsej~Lr ou accrescentar-se-lhej

n. que realmente convinhão e confessavào em

querer, os proprios oradores, que o tensivamente

entendiào oppugna-Io; nem outra cousa impor

tava o facto de lhe terem approvado os seus

primeiros artigos, com esta exclusao ou sup

pressão s6mente da palavras; que nada augmen

tavão ou po erião ter diminuido sua virtude e

v81'daueira perfeiçao.
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Observa que a denominaçao de força de re

serva, não qnér dizer neste projecto senão re

censea~ento de contingentes recrutaveis, e jár
mais reserva do exercito, que lhe parecia obvio

ser outra con a: inteiramente diver a' sem que

todavia deixe de haver exemplos da existencia

de contingente recrutaveis para os exercitos

com a mesma denominàção de reserva. Diz que

modernamente se não poderia com razão dizer que

se denominou corpo ele re erva o que e tabelecêra

a Gran-Bretanha áquem das suas linhas de força

maritima, de artilharia, cavallaria e infantaria,

preveuindo- e contra a expediçao com que de

Boulogne a ameaçava Napoleao Bonaparte;

assim como de reserva fôra o corpo de tropa.,

que o Imperador Alexandre da Ru sia fizéra

conocar nas immediações de Wilda, quando

marchavao ao seu destino os outro corpos de

que se d verià,o compôr os exercitos da coaliz5:o.

Ao contra.rio se poderião dizer verdadeira re

serva ele contingentes recrutaveis o dos cons

criptos e doi' Guardas r aciollne' de 17 9 e 1795,

collocados no mencionado porto ele Boulogne,

em Mayence e Strasbourg' ao commando do ma

rechaes Brllne, Lefébre, Relermall, emquanto o
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Imperador Napoleao Bonaparte, no anno de

1805, fazia marchal' o grande exercito ao Da

ÍlUbio, conseguindo consecutivamente as memo

raveis victorias de Uhn e de Austerlitz.

Pondéra que, mesmo em attençao a essas dis

tincções, o plano de reserva, de que trata o pro

jecto no seu desenvolvimento, é o mais con

sentaneo ás circmllstancias do nosso paiz e o

mais capaz de corresponder aos seus justos fins;

o que, abundando no seu senso, não tem mos

trado por sua parte os illustres oradores, que °
hão generica e systematicamerÍte impugnado,

deitcando de formular ou de dal\ idéa de po

derem formular outro alg'um, que por melhor lhe

dêva ser preferido.

Acha que não tinhão a foi'ça, que se inculcava

terem, os argmnentos til;ados da asserção de que

se fez cargo o illustre Deputado, a que elle ora

dor se referia, dizendo ,que não havia exemplo na.

Inglaterra e nos Estados-U~dos, ]?aizes consti

tucionaes, de Lei alguma de recrutamento com

o qual o presente projecto se compadecesse;

nem de qualquer outra nação, que não fôssem a

Prussia e a França., d'onde fôra tirado, aliás

nações g'uerreiras, e que têm necessidade de
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grandes exercitas pa.ra sua conservação entre

vizinhos igualmente guerreiros.

Si se tratasse de alguma ordenança sobre ma

rinha, dice o orador, bem seria que se recor

resse ao que de melhor podesse ser deparado

sobre a da Inglatél.'ra, e a da União Americana,

que á seu exemplo continuadamente se apelfei

çõa. Não assim a respeito da organi ação de

exercitas e tropas continentaes; bem se podendo

dizer, com a mesma inconsequencia que se não

dá no mencionado argumento, de alguma Re

publica para n6s e mesmo dos Estados-Unidos,

que, sendo ó 'Brasil um paiz constitucional, e

cujo Governo em sua organisaçao, s6 differe dos

Republicanos em ter por Chefe o de uma dy

nastia, continuava a não ter nenhuma Lei de re-.

crutamento á simelbança dos da Prussia e Fran

ça, bem que conforme á indore de suas propl'.ias

instituicões politicas e consentanea á suas loca
lidades.

Observa que, a respeito da Pn'tssia, a Suecia,

a Noruega, a Polonia, a Hollanda, a Belgica, o

Reino do Hanover e outros pequenos Estados

da Confederação Germanica, e a respeito da

Françà, a Slvssa, a Belgica, 08 Estados Sardos
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e mesmo a Hespanha, não erão certamente con

finante mai poderosos, do que, em relação ao

Brasil, poderião ser as Republicas do Estado do

Ul'uguay, .Argentina, do Paraguay, de Bolivia

e do Perú. Que, além disso, os limites dos Es

tados do continente europêo estavao assaz li

quidos, pelo que dicidirào suas primeira Poten

cias no Congresso de Vienna, e tinhão por

garantes as mesmas Potencia pelo proprio in

teresse da conservação do equilibrio entre ellas

mesmas, necessariamente estabelecido, o que

reciprocamente ainda nao havia do Bra il para

com os seus confinantes, cl.~os limites aliá al

guns pretendem que sejão, pelo menos, turbido

desde os dos Estados adjace:o.tes ao Rio daPrata

até os domínio inglezes e n:allcezes ao Ama

zonas; do que mais de uma vez . obre provas

bem notaveis se tem tratado nas Camaras do

Parlamento Brasileiro.

Diz que a ser o Brasil uma Naç,ão agricola,

industriosa e commerciante, nao quererá jámais

dizer com algum sizo e criterio que não deva

cuidar de sua segurança, tendo tanto a de

fender; quanto mais que ° projecto de recru

tamento, de que se trata, não poderia attender



- 397-

melhor do que essencial e formalmente attende

á indole e circumstancia do paiz.

Recorda que sempre houve neste paiz um
I

alistamento geral, posto que menos perfeito, de

todos os individuos na tropa de 1a linha, no da

segunda e nas ordenança que, principiando

por dever ter a sua officialidade das pessõas

gradas, comtudo menos proprias para as duas

outras mencionada cla.s es, comprehendia os

não recrutaveis e os l' crutaveis em toda a es

cala, endo das mesmas ordenanças os recruta

dores. Rf'péte que pre entemente, além da tropa

de primeira linha, a Guarda Nacional, confOlme

a Lei e por excesso da sua verdadeira indole,

abrangia no eu alistamento quasi toda a po

pulaçao recrutavel, exceptuando esse indivi

du s privilegiado' de facto por serem os ins

trumentos ás cégas dos potentados de certàs

locali lades.

Pondéra que por conseguinte, o alistamento

e a organisaçao de contingentes, conforme o

projecto em discussao, não fazia 'enão accom

modal' o que tem existido e actualmente existe

ás regras con titucionaes e ao. eus justos

fins.
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Sustenta que, quanto mai.s se exagera o resul

tado das qualificações projectada, elevando seus

contingente a mais de duzentos mil individuas,

e dando que sua organisaçao com alguma dis

ciplina o militarisaria, tanto mais se demonstra

a bondade real e perfeiçao do projecto; por

quanto na razão do maior numero dos qualifi

cados será o. menor numero dos sorteados para

preencher o quadro do exercito activo de pri

meira liuha annualmente fixado: vindo na razão

de um exercito de 2O mil homens a se sortea.

rem e recrutarem annualmente, para se canseI'·

vaI' o seu Estado completo, talvez não mais de

um por quarenta; e essa tal gual disciplina con

virá ao curto prazo de serviço dos voluntarios,

sOTteados e recrutados, por :quatro, seis e oito

anuos, entrando immediatamente para preen

cher o quadro da força fixada, em vez de bi

sonhos, logo com a conveniente disciplina; po

dendo mui bem acontecer, como é provavel,

que muitos dos qualificados percorrão o inters

tjcio dos)8 a 33 anuas sem já~ais chegar~m

a ser sorteados e a terem de servir na tropa de

primeira linha.

Prestando,.todavia, o ~ffeito moral e politico de



- 399-

produzir no proprio paiz a confiança e ,eguri

dade inherente á consciencia na propl'ia força,

e f6ra do paiz a verdadeira e salutar persuasao

de que no Brasil, além da força do exercito em

activo serviço existe uma re erva em todo o seu

extenso territorio, prompta para occorrer eflicaz

mente em defesa da pau-ia em qualquer parte,

onde o dever lhe hame ou haja de ser aggredida.

Conclue o orador recordando que de ha muito

existe um recrutamento incessantemente n.berto

em todas as Provincias do Imperio, e que nem

elle nem todos os meio pecunia:riamente offere

cidos para chan;\ar voluntarios têm sido suffi

cientes para manter o exercito no seu estado

completo; vendo qual é o mesquinho resultado

dos meios de recrutar pelos individuo l que vêm

a bordo dos vapores das Provincias do .r arte,

e pela nao menos sensivel falta, que s@ dá nos

referidos corpos do exercito, de soldados, que

saibão apenas lêr e escrever para servirem de

anspeçadas e cabos de esquadra, apezar de se

rem tantas e tão frequentadas as escolas de pri

meu'as letraR geralmente em toda a parte das

Provincias, m6rmente no littoral do Impel'io.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Se são em 26 de Maio de ~8~7.-Presidencia do Sr. Dias
de Carvalho

AdiameJ?to da discussao do Voto de GI·aças.

O Sr. Rebouças:-Sr. Presidente, eu nao con

sidero tão excentrica aos principias politicos,

como ha pouco aqui se ostentára, a idéa con

traria ao adiamento. Pretende- e que os projectos

de Voto de Graças, que existem ne ta ca a dados

para a ordem do dia, e em discus ao, se retiJ:em

unicamente porque hou.ve uma mudança de Ga

binete. Para se motivar esse adiamento, se diz

que as opiniõe~ da casa hoje se achão combina

das di:fferentemente do que erão quando fõrao

formulados estes mesmos projectos de Voto de

Graças. Se assim é, então! ... (De1L-se 1L?n apal'te)

Log'o ha mera po 'sibilidade (Apoiados) e pelo

possivel não deveremos deixar o erto, nem ainda

o provavel. Se porém, como se disse, a opiniãe

já estão combinadas, porque não se apresentará



1'0 u1tado de . a combinaçã? no decmso da

·dis u ..ão em que devemos entrar? Porque razao

c "O tempo que temos ga to e o que se irá

gastando nesta diRcussão s não teria aproveitada

em formular o projecto do Voto ele Graças e que

deva sub tituie ao que acilão pOEtos á elis

cu ão? Adiar-se o projecto de Voto de Graças

para e con ultar o Gabinete por nao se saber

qual erá a sua pblit.ica, e especialmente a do

nobre :Mini tro dos Negocios Estrangeu'os!, , ,

lil ponde que a politica do actual Gabinete é

diffi rente da que entendeis que deve ser a vo 'sa,

a da ma iorüt la Gama.ra o que fará e11a? Sahiní

do principios politico que justamento de, e

1)1'ofe ar? Senhor s, nó" nos imos alTa tancl0

atrás do iinistros e dos Iinisterio·.

O 1'. l\hrinho ;- E' o contrario.

O 1', Rebouças:- Est,e nào é o officio do

Representante eln. ação, Se os Repres ntalltes

tla. Nação entendem que a bem lo paiz llma po

liti n, qualqu l' se eleve seguu: ne ta. ocasião

solE!mne, melhor que em nenhuma outra a devo

formular expriminelo-o no Voto tIe Graça, A

Camara dc,e igniticar qual convêm ao. paiz que

.seja a na politica na actual conjun tnra o sempre
11, Il 26
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a men vê!', conÍorme ao. immutaveis principios

de justiça e igualdade, tendo por typo e ba e

indispensavel a Lei fundamental do Estado. E'
a Gamara que deve manife. tal' perante o Throno

qual d~ve ser a politica, que cumpre seguir, e o

Uinisterio praticamente ob erva-la ou del1a de 

viar-se para a que tiver por mais efficaz, ju ta e

conveniente. A Gamara então vigia-Io-ha como

seu jl;iz. Ir, desde já perguntar individualmente

aos Ministros qual é a vos a politica, e depois.
de ouvir-lhes que ella 'é, entao formula-la no

Voto de Graças!... Dos Ministros esperemos

pelos factos.

Um Sr. Deputado: -Isto é muito comprido.

O r. Rebouças:- Quereis fazer programma

de anticipação ? Estaremos inteiramente na de

pendencia de palavras, por mais que de certo

modo inculquemos impôr condições aõs finistro'.

Elles verdadeiramente não têm outra condi

ções, nem as devem ter para bem ervil' senão

aquel1a , que constao da Lei ÍLmdamental do Im

perio, aquellas que impõe no seu propri 1\Iinis

terio o dever do cidadão, CJ.ue tomou a i um

encarg'.o patriotico de tanta importancia !... Cada

um de nós cnieIe de SI; a, Gamarl1 façeL o seu
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dever; cada um cumprindo o que lhe importar

é que se ha de conseguir o bom resultado que é

de e peral' do exercicio dos deveres de todos.

Hoje applica- e a palavra - politica - a

tudo.

Obra um homem f6ra do, principio e meios

de governar, e diz : - é minha politica! - esta é a

politica que deve ser eg'uida; de maneira que

não ha di 'pal'ate. nem escimdalo, que nao seja

acubel'tado com ~ palaYl'a- politica.-Diz- e que

a politica nn.o está dependente senão da 011'

curo tancia ,qu a politica é inteiramente in

compativel com a justiça.

Crama uma voz aql~i mesmo pela justiça' res

ponde-se-lhe: «A politica nada tem 'com a

ju tíça j ao as con eniencias, são as circum

stancias ! . .. D

O r. . Machado (cem !o1'ça): - ão foi

isto! refira as palaYl'a.s COm mais lealdade.

O 1'. D. 1anoel e outro Senhores: -Díce,

dice.

O Sr. Rebouças:-Então as palavras não são

a e-xpressao do pensamento. Estimo muito que

os senhores se estejão retrahindo ; parece-me que

já convém que a politica depende da justiça,
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que não p6de haver politica entre po,os ClVl

lisados, e b:I6rment entre POyOS chri tão, que

nao eja ba eada na ju tiça, que nao seja con

forme á moral.

Senhor.e , entremos na eliscus ã. do Vato de

Graças; a illustre Commi sao que entl' tanto

apresente nma ou outra emenda: é mediante af;

discu oes que se emendao O' proj cto . l: ão

parece bem que a Camara continue a perder

t~mpo occuI ando, e de nma di n' ào lc ta

ordem. M smo na eontiunaçrio <.la, UO " oto dt~

Graças, dado para a oruem elo dia, 'e parecer

ú illu tre Commiss,LQ formular outr , o f rll1ulL'

c apr sente para ser votado com prefcrcncia.

Adiar-se a discus ão do Voto u.e qraça~ c pelo

motivo exposto!... Ao omeço da c õe de

algumas legislatmas, j'í, tem havido mudança

de Ministros e ele 1inisterios, e jámais. por isso

se adiára a discussão do Voto de Graças. E em

,-erdade, deverá ser o comportament do Era il
I

na sua politica interna externa, differente do
que devesse ser, s6 porque outro é o actual

Mini. terio ?
.A. respeito do melhoramentos de que trata a

Fana d? Throno, a respeito dos Estados-Unidos,
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haveria. alguma cousa ele alterar nossas con

vicçãe '.

O Sr. Rodrigues dos Santos: -E o futuro.

O 'r. Rebouça : --Diga-se: confiamos no

Governo.

m r. Deputado: -Porque?

O Sr. Rebouças: -Pelo conhecimento que

temos da idoneidade das pes oas de que e compõe

o Uinisterio; que~ cliz que confia, diz que es

pm:a., c quem na.o diz que nao confia, nem e pera,

diga que desespera: todos nós desejamos, e de-

ejamos com maior ou menor gráo de onfiança.

Quem deseja diga -a Camara d sej~- quem

confia diga-a Camara c.onfia-quem e pera ruga

-a Camara elSp ra. ma emenda em qualquer

dos periodos do projecto tem tido lugar em diffe

rentes eliscussoes elo '\ oto de Graças, desde que

ha Às mbléa Legislativa orclinaria neste Paiz.

Eu tenho acompanhado desde 1830, om poucas

interrupçoe , na' Legi latmas de 1834 a 1837,

e tenho razão para estranhar a novidaele elo

-adiamento le um Voto ele Graças. Dizer-se:

adie-se o Voto ele Gracas porque a Commissão o

tem de rever ou renovar, tem de apre entar

outro,- é dizer que a politica do Paiz está de-



.- 406 -

pendente do pessoal dos Mini terios, que não

está dependente de sua reaes neces idades, do

que essencia1mente importa ao seu bem-estar.

~ós temos deveres mU,ito sagrac.los.

ACamara nao póele deix.ar de apoiar o que é

bom: a CamêLra diga que confia que o Mini. teria

obre bem, que o Ministerio obrando bem, eleve

sempre contar com o apoio ela Camara. D'ahi

vn:á mal á Camara? Querem os enhores entrar

nisto cada um individualmente? Com c rto

penhQr de segurança o:ffereção suas emenelas

de-confia, espera, desconfia, desespera-e o que

a Camara votar é is o o que quer a maioria. 1:a
apresentar como indubitavei nos as individuae

vontades, como parecendo ante' capricho ! pa

rece tender a tornarmos á Camara dos Repre en

tantes do Brasil um negocio de rr:clividualielaeles.

(Não apoicidos,.) Voto contra o aeliamento.



CAMAR DO DEPUTADOS

e são em 27 de laio de i8'f7.- Pre3idencia do r, Dias de
Cal'valho.

Ordem lo dla. - Jnro conyenciona1.

O Sr. Rebouças: - Fui satisfactoriamente

prevenido pelo dous illustre oradores que me

hão precedido; mas sempre direi alguma cousa

fi, re peito do di cnr o do nobre Deputado, que

<lomeçou a di cu a? Qna i todo el1e e dirigia

fi, di cutir a minha incapacidade intellectual,

minha nÚllS illtençoes e ignorancia ela materia.

ão rc ponderei á nenhuma desta cousa por

minha propria lignidaele: o meu dever e tará

. empre de conformicla,de com os meus habitas

nesta casa. Di cuto com toda a franqueza opi

niõe e factos; nunca terei m vista discutir,

nem di cntirei pessoa : mesmo em ~inhas pa

lavras nao tenho a inconveniente pl'etençao de

fa,zell allnsao á pe soa algnma.

O r. S. Franco: -- lia pouco dias me at

tribui,-) immoderado orgulho.



- 4·08 -

a 81'. Reboucas: - Estou al'l'e1?endic1o mesmo,

disso.

a 81'. S. Franco: - 'rambeill eu.

a Sr. Rebouças: -- Sim, eu o qualifiquei,

na impugnação a que me referia, de vaidosa

intemperança de saber; eu dice isto; mas

ao depois, pensando que era um pouco I es-,

soal,- fiqllei arrependido de proferir simc1hante

JUIZO.

a Sr. S. Franco: - Não sabia.

a Sr. Rebouças: - Tomo parn. mim o gra

vame deste escol'l'egadio e tenho por uma ad

vertencia para ser ainda mai.s sobrio, do q'he cos

tumo ser, nas observaçõe~ que- tenha de fazer

ás idéas dos outros.

O que assim' dig'o envolve uma explicação

ao nobre Deputado, que houtem entendeu que

eu fazia allusões pessoaes. Tinha ouvido aqui

uma opinião, que me soou illtúto mal; c tanto

mais mal me soou em razão d1ol. distincta
I

pessoa por cujo orgão fôra proferida! sem

comtudo dizer o nome, nem attingu' {t cousar

que indicasse ~ daquelle li. cuja expressão m

referia. :Mas o nobre Deputac10, que logo oc

cOl'l'eu, indicou immediatamente a pessoa e es-
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tabelcccn uma 1efesn., qno creio nao teve o 1'0

sulLado, que el1e queria conseguir, apresentando

lIDl texto, ainda, que 11) ais adomaclo, mais bem

vestiuo, eloquente mesmo no fundo semJ?re a

mesma, ousa.

O nobl'e Deputado nos, expôz uma resenha

quasi rigorosamente chronologica da histol'i~l. dor:;

juro na Inglaterra; mencionou a França, e

não esqneceu os Esü"do -Uníclos; t~mbem fanou

na' Hollanda, e tudo isto em l'e, posta a que

eu ti:nhà dito a este respeito na sessão do aTIJ10

pas ado, ao mesmo tempo que aflirmava que

eu me não tinha referido senão a antiguidades

gregas e a outras talvez mais afastada , oe

que na opinião de Dunoyer, cujas idéas o

nobr~ Deputado n.qui apresenton com a càr

de origimL s, são realmente as mais modernas,

enten'dendo que em sciencia o actual é real

mente o mais antigo e preferivel por ~bran!:!;er

toclo o conhecimento de quantos hão precedido,

c ser por conseguinte o mais bem entendido

e mais util na n.pplicação de suas theorias.

(H,,, um apal!te que não ouvimos.)

O Sr. Rebou<;las.: - Quem aplam" e melhor

desenvolve i to é o autor francez, de quem
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:fiz mençao. E pois nem permitte que existào

dous? Quem me preoccnpou mais dCSSRi idéa

'foi Dll1~.oycr, cuja obra li em 1830; tenho

tamb -m lido a Bentham e muit principal

mente na sua Deonthologia, cuja doutrina me

pare....e verdadeira, e que nao merece a censura,

que alguns senhores lhe fazem, dizendo que

no seu utilitarismo materialisa todos os sentimen

tos d'alma, que escriptores modernos, aliás no

gráo mais imrninente, espil'itualisão. Ma.s dei

xemos isto e tratemos da questão sujeita.

O nobre Deputado mostrou que na Ingla

terra o juro oomeçol1 a ser taxado no seu

maximo, e foi ql1asi sempre sendo taxado de

mais para meno , como. eu já. na sessão pas

sada havia exposto; mas que houve uma época

em que elle foi taxado em menos do qLle devia

ser, isto é, em 4 % q"lando o devia ser em

5, porquanto o governo inglez quiz forçar um

emprestimo por est~ interesse menor,. e o go··

verno frustrou o seu intento. Ora, o que pro'\ía

isto? Não ptovará o contrario do que pr~

tende o il1ustre Deputado? Não provará aquillo

que eu sustentei, o que a expenencla tem ge

ralmente demon,strado?'
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Em todos os paizes, que têm estabelecido o

maximo do juro, todo o cabedal, que andava

desvairado, tem convergido para as' mãos

daquelles, que o empregão util ~ lucrativamente:

J'ahi em resultado maior producção, incremento

e reproducçao de cabedae a riqueza do paiz,

a abundancia, a oft'erta de muito mais e maiores

somma de numeraria para ser alugado, e em

cou 'equencia de"sa vantajo a concur~'eDcia de

oiferta , a baixa do aluguel do dinheiro, a fe

licidade g'eral, tanto cIos mutuante eomo dos

mutuaria', dos dadores como dos, tomaelv,res,

Ei o e tado da Grã-Bretanha, ela Hollanda,

da França e dos E tado -Unielos: da França dos

E tac1os- nido onde o maximo elos juros fL'Caelo

por Lei se con erva e ainda e tá na razão elo

ma1.-imo do lu 1'0 do elinheiro utilmente em

pregado. Ma não as im na Hollanda, e mais

modernamente na Grã-Bretanha, .anele, o ma

xuno elo jUl'O convencional, segundo o preço

ainda mesmo elo valor' fielucia,rio cm cu'cu

la'çao ~ tava muito abaixo do juro legal' e

a im os devedores, que erão judicialmente con

demnaelo. a paga-lo, -vinhao a ser obrigados a

fazê-lo por mms elo que aquelles que o con-
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yencionavao, ainda que pelo preço COlTente mais

elevado, Por consequencia, a preexistente legis

lação taxativa depois de grande exame, pareceu

inr.on.veniente,· e •abolio-se a taxa do juro legal

por maior do que o j LU'O convencional em todas

as hypqthe es; e para que? Pa.ra se vêr o

Iresult~Ldo c1essa abolição, e lep'ois accommodal'

o maximo do juro convencional e legal ao e. fado

geral c1a circulação' do paiz, que não e p6de

apreciar effieazmente em uma ou outra con

tingencia, Todavia, qnaRdo se diz, eomo ulti

mamente ..e,tem dito, que em razão da e ca sez

de cercacs na França e na IngIaterr[).} )aJ:ti

cuIal'mente pelo que respeita á Irlanda: im,

que na Grã-Bretanha o Banco nao de. conta a

ao meno~ de 4 %, pela grand'c esca ez de

capitae ; e na Fi:ança. o Banco não de conta

já senão a 5; isto em crise monetar.ia ele dous

pai~es em que, para se cheg~Lr ao e se estado

de barateza no aluguel do dinheiro, principiou

por se taxar o maxÍmo do' juros de 12 % l

e delle é que progl'es 'ivamente . e d ceu ao

estado actual de se assignaIar por prova de

escassez de numerario o emprestar-se e descorr

tal'-se a 4 e 5 % annualment ,
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Uma yoz: - O~ Estados-Unido, ,eguem a

tax~t esta,beleci la na InglatelTa.

O Sr. R bouça :- Pai' bem, o banco de

Fnmça, não de conta agora IDenos de 5 %. por

eon equencia ainda 5 %e tá abaixo üo maximo

dos juros commerciaes ta~ado p la Lei franceza ;

c a 5 %era o maximo dos jmos e ·tabelecidos pela

Lei britannica ultimamente revogada.

Tarubem e di'e:- o projecto é t'19 inepto

que faz di::;tincçi1 cntr' conycnçoes ommel'

eiae' e ciYÍ::;; q aando ahá' 1 a . e dar e tn; diífe

l'en<;'a, de\"eria er ao illn;rso: o iyiI de\'cl'ia te...·

uma taxa maior d qne o commereia1. Fn,ça- e

cargo o 10mado membro d combater n. Lei da

França: comuata todas a::; outra' Leis do::; ou

tros paizes que fazem c ta di tinc~ão ; "ombata

me mo a que tratamos de c1erogal' ntre nó . o.
contrato ciYía ue ordinario não c -tao sujeito n.

e,eiltualidade . como os commerciaes' nem neste.

os eabedae empregaclos I ropriamente são tão

pouco susceptiyeis de avantajados lucros como

o que têm por objecto a conv nçõe CÍ"d, qne

commummente considerão estabelecimento per

manentes duradour,o ,menos lucrati,o', á medida

que não cstfio sujeitos a tantas ev ntualidades e
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emergencias como o elos contratos commerciae\

ele orelinario ba eados sobre a fé, sujeito~ a

mtúta eyentnalidades, a um curtia de contingeri

cias muito mais rapido e exten o i e por con

sequencia o seu interesse eleve ser e é geral

mentc.muito maior. lIias essa nao é a que tão de

agora i a questão presente yersa sobre a utilidade

do projecto, se convém e tabelecer um maximo

aos juro. convencionaes, que é o que pertence á

primeira discussão; e esta utilidade foi bem es

tabelecida e demonstrada por qualquer dos hon

rados oradores, que me precedêrão.

Pelo que re peita á legislação do nosso paiz,

eu desejaria que o hom'ado membro lêsse ou re

lê e o Alvará de 17 de Janeiro de 1757, que

estabelecêra o maximo do juro convencional em

5 por cento, e o Alvará de 5 de Maio de 1810,

em que se lhe fez excepção a favor dos con

tratos a risco marítimo; e veria como o Legi 

lador então se mostrou tanto mais entendido em

economia politica, quanto mais segmo, :firme e

pro:ficno no legislar i fez essa distincção nao con

fundindo na devida applicaçao as ieléas Elcono

nucas, a que aliás os nobres Deputados se têm

referido indistinctamente, n~o descrinnnando que
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me mo o politicas cconomi os a dl'n ida que

poem é em tabelecer bem o ma.ximo, quando

f N t " '" P1'e utao uma axaçao as cegas e al'Ditrarut. 0-

eteremo entr~tanto n60 exaltar ao impo sivel

e ..,a dlÍvida, quando na mesma Lei, em que ~e

estabeleceu o juro convencional sem limites por

uma excepçao a todos os contra,to;:, fincraticios

de toda e qualquer natureza, e taxárao os juros

legaes ou judiciae a G por cento?! ...

Ao depois o orador pa 'a a .mostrar que na

pl'~tica, e ses juros legaes de G por cellt , aiuda

que v~ncidos depois da promulgaçuo ela Lei, ão

pelos Tribunae' ele Justiça r<..:duzidos a· G por
,

cento, o que Iodcria (nua para ~lle que consi-

dera i o irreguhtr) scrvir de. argumento de ha

ver uma tendencia bem caracterisada a descer a

propria taxa 1e G por cento de jmo legal ou

judicial.

POlldéra que não é por defeito de cabedaes

que se tomao dinheiros de emprestimo, e ou

trahem debito a j uro's de 1, 2, 3, 4, e mai.' p~r

cento mensalmente, Iorque vê que nos Banco.

do Rio de Janeiro c Bahia se depositão n~uitas

dezenas de contos de réis a 5 e menos por

cento annualmente, que os fundos publicos em
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<Lp ii c c bilhetes elo rfhe 'OlU' c If<1.uLl.egL re

guIão ao juro de meno' ele ~ por eut pr ç
pouco maIS ou meno do Íntere e por que re

guIão eus imprestimos e descontos os ditos

B~nco " e a 6 por cento é o juro do~ dinlLiro.

tio. 01'ph7os.

Pondéra qne i~to com a ,erelade notOl'ia do

que e tab. leciment nenhum indu tri,tl e agn·

cola dá maior rendimento elo que '9 por ent

annualm nte 1 ainda quando muito yant:l.jo a

mente administrado, pro,a bem qual deve cr o

ma},."'Ímo a e tabele er- e.

Faz yêr que todo e te cOlJ,tratos onero os lc

juro. , além de toda a medida, dc lucro e inte

1'e se pos~iYcl, tem P9r fnndamento o erro c n.

imbecilidadc ou o ou trangimcnto, c na.o devem

cieL'(ar ele . er nnUo em direito por "'stranho e

repllgilantes á to la a equidade e em geral ao

bons costumes. Con ·idél'u quc ainda que no

tempo, em que o maximo (los juros cou,cneio

nae era de 5 por cento, e convenciona e a

muito mai elo '11,e i o não pa~ 'av(1, de pouca

pessoas, que mutname'nt se cntretinlü'i,o em maior

.c menor gráo ele confiança; c, lia falta de

prompto cumprimento das obrigações, o damno
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da imulação. ainda que não denunciada, mino

rava, porquanto os titulos de diviua aj uízados

depoi do seu vencimento não podiao vencer

mais d9 que o juro legal. Que, ao contrario, dep@is

da Lei do juro convencional illimitado, são fre

qu(;nte em juizo as sentenças condernnando em

juros a mai de 1, 2, 3 e 4 por cento mensal

mente, pre tando- e a im a Ju tiça Nacional á

consummação de convenções, que toclo o direito

natural, todo o plincipios de j.ustiça e equi

dade tmiver aI condemnão! Mostra a diffel'ença

entre os' credore que são potentados locaes, e

os que o não o ão ficando este credores ás

vezes em nome e aquelles rednzindo {I, sua ab

soluta dependencia muito proprietario appa

renternente grande pelos predios do que real

mente não pa 'são de meros administradores,

trabalhando incessantemente por conta de juros,

que nunca chegão a solver, e muito menos os

respectivo capitaes. Diz que, si se instittú se

uma inquirição nas, provincia do Brasil . obre

o eft itos da Lei dos juros illimitados ter- e-hia

horror de vêr como é provavel que ha dez pro

prietarios e lavradores por mil que não estejao de

finitivamente perdidos de sua fortuna e riqueza.
R. H 27
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Depois de mais outras reflexões observa o

orador que mesmo a opposição ao projecto se

não decide absolutamente contra a utilidade de

se fixar um maximo dos juros, resumindo-se a

negar que possa ser convenientemente estabele

cido ; o que aliás pertence á segtmda dir cussão r

para chegar a qual importa que o projecto seja

votado, approvando·se nesta,. la; sendo em:fim

muito de notl:1r que duvide da conveniencia de

prescrever-se mn maximo ao juro convencional

quem a~hou justo, necessario, util e conveniente

taxar o cambio e o valor legal do meio circu

l.tnte no Imperio.



CAMARA DOS DEPUTADOS'

Sessão de 28 de ~Iaio de 1M7.-Presidencia do Sr. Dias
de Carvalho.

Discussão do Voto de Graças.

O Sr. Rebouças: - Senhores, eu desejaria que

a illustre Commissão se pronunciasse de uma

maneira muito indubitavel a respeito da intenção,

em que cumpre que 'os Representantes do Brasil

estejão sobre o grave negocio occorrido com a

União-Americana; mas o projecto de Voto de

Graças em discussão corresponde ao discurso da.

Corôa d~ uma maneira quasi Ol'dinaria, e é até

mesmo menos apprehensivo em suas expressões

neste topico do que naquelle) que trata das nossas

relações intel11acionaes com os Estados do

Ul'l1guay e Confederação Argentina. Denotará

.isto que temos um grandissimo pensamento, que

em occasião opportuna se deve manifestar, capaz

de re~tituir-nos toda a c0!1sideração, que, como

nação livre e independente, devamos reassumir
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para com todr o mundo, ou que l~ma prudencia

extraordinaria nos contém, que possa ser tra

duzida ~m medo?

Todos os nobres oradores, á excepção de lilll

dos homados membros da illustre Commissao,

que se dignou satisfactoriamente explicar-no

seu comportamento sério e coherente, tem- e

occupado mais ou menos extensamente desse

topico ; tratando delle; nenhum tem dissimulado

dizer-nos que uma grave injurÍe'l, foi perpretac1a

contra. o Brasil. E isto pa sa a . im? Ia uma

excepçao, n'um caso in~olito obre o proce so

da approvação do Voto de Graças! E ra esta a

intençào da casa quando' se deliberou ir m á il

lustre'Commissão os projectos, que e discutião,

p~ra se refundir em um outro em harmonia de

todos os seus tres membros?

O primeiro orador, que tomou a palavra

dice-nos que cumpI'ia que protestas. emos. Pro

testar é um recurso de que qualquer nação se

serve em desespero de causa. ACamara ouvio

i to, direi por sua honra, de aspecto sombrio.

Mas nenhuma dessas eXIlosões de patriotismo

retumbou na casa, quando em outras occasioes

muito menos graves t~mos ouvido retumbar aqui
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o écho de guerra. E porque motivo tem-se ou

vido aqui o écho de guerra? Sobre questões

de direito intel'llacional, 'que respeitão a intel~

gencia de Tratados ~ Convenções, sobre :p.egocios

commerciaes, ou sobre algum outro objecto tão

universalmente improperado. que' o 'Brasil não

ousa questionar de nenhum modo, declarando-o

admissivel, 11em mesmo toleravel.

Senhore , cm meu conceito, ainda que o

Era il fõ se fraco, dever· se-hia esforçar para

mostrar-se, forte nesta conjunctma (apoiados);

e eH entendo que, se ha alg':lIDa naçao para com

a. qual o Era il é forte, é para com a Confederação

ou Uniao-Àmericana. Tereis isto talvez como

um paradoxo.... Eu me explico.

Com quem oBrasil não p6de ter dis e:o.sões é

com os no os vizinhos. Se, o Brasil em llIDa

clissen ão, que Deo~ de n6 aparte, tiver de entrar

em gue:J:lTa com qualquer dos nos os vizinhos,

nunca deixará de se sarnr inglorio, ainda que

vencedor; porquanto o Brasil é as a,z grande

para não proclamar como um grande triumpho

as victoria mai a signalada , que po sa conse

gllir dos nossos vizinhos; e mesmo essas victorias

não traria nem paz, nem vantag~ns ao paiz,
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porque ~m contacto, como nos achamos, em

diversos pontos com elles, nunca poderiamos

cC?ntar com uma paz duradoura, a discordia

sempre infestaria nossos limites, e n6s teriamos

necessidade de estar sempre de mão armada

para sustentar nOSSQS triumphos. Mesmo porque

essas nações são pobres, bem que por outra

parte ejao ricas, e não necessitem de navegação

propria (pois que suas mercadorias ão de natu

reza tal que todas nações commerciantes e in

dustriosas da Europa lh:as vão procurar para

augmentarem seus mercados e industria), não

offerecem cousa alguma de importancia, em que

se lhes possa fazer represalia, entretanto que o

Bl'asil offerece-lhes grandes cabedaes, com que

possão alimentar suas hostilidades.

Agora, comparando o Brasil aos E tados-Uni

dos, considerando-os politicamente, n6s yêmos

que é uma nação que tem attrahido sobre i a

animadversão do universo.

Esta nação con tituio-se independente e depois

livre com o SOCC01TO das opiniões dos seus me

tropolitano mais illustres, dos celebres Fox e

outros grandes homens; esta nação conquistou

a sua liberdade e independencia com o soccorl'O
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dos Laffayetes, Lameths e outros bravos e il

lustres cidadãos francezes ; entretanto essa nação

ameaça por mar e por terra a ua metropole, a

patria dos grande homens, que pela sua eman- .

-cipação e liberdade combatêrão no parlamento

questionando obre a possessão e usurpação de

.alguns' rochedos ou terras pedregosas; ameaça a

França, a patria dos Laffayetes e tantos outros

illustres campeoes da sua independencia e li

berdade sobre uma questão puramente pecu

mana.

Esta nação por uma questão de pouca impor

tancia fez reviver na America, no paiz da liber

dade, os principios das antigas naçoes barbaras

e semi-barbaras, invadindo as terras da Republica

Mexicana no intuito de conqui ta-las á força e

de mão armada, esforçando por introduzir por

todos os meios a discordia mai' ::\.troz entre a

differente populações daquel1e paiz. Esta nação

endo a primeira, que na Ârnerica proclamou a

liberdade, nunca soccorreu a nenhum paiz ame

ricano que luta s e para consegui-la. Eis aqui o

-caracter politico dessa nação, que não é passiveI

que o mundo inteiro....

O Sr. Presidente: - Não sei se é muito par-
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lamentar dirig'ir-se o nobre Deputado desse modo

a uma nação inteira (apoictdos) ... Faço-lhe esta

observação.

a Sr. Rebouças: -Eu creio que estou na

ordem (apoiados, nao apoiados). Em todos os

parlamentos, quando uma nação so:ffi:e tuna in

juria de outra, j ulga.-se necessario manifestar ao

Paiz quae são a condições politicas em toda a

extensão, que se lhe proporcionão para defender

e manter sua hom'a, a sua liberdade, a sua

dignidade, em summa, a sua nacionalidade

(apoiados). Eu cumpro o dever de patriota bra

sileiro, de Representante da Nação, manifestando

ao Brasil as circumstancias, em que se acha col

locado, para que não receie do amedrontador

Estados-Unidos.

a Sr. Presidente :-Se o nobre Deputado se

referisse ao Governo dos Estados-Unidos, eu

nada diria; como se referio á Nação, julgllei

fazer-lhe a observação, que lhe dirigi.

a Sr. Rebouças :-Mas quem nao vê que me

refiro ao paiz official? Entenda- e que tudo isto

que tenho dito é a respeito do Gabinete elos Es

tados-Unidos (apoiado).
a Sr. Meirelles :-E' o que se p6de entender.
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o Sr. Rebouças: - Ag'ora, pelo que 1'e peita

ás relações com o Brasil, o E. tados-Unidos ão

um gTandi imo consumidor de uma das .no a

mais valio a mercadoria ; nós tambem somos

um g'randi -imo onsumid<?r de uma das. mais

valio as mercadoria do Estados-Unidos, que

vem a scr o seu trigo m g'l:ão ou manufactu

rado, e além disto somos consumidores de seus

tecidos gros os de algodão e outras mercaç1orias;

assim como el]es, além de consumidores do nosso
\

afé, exporte1.o o mel de canna de assucal' c-

outra' mercadorias de menor importancia. :Mas

ha uma mui consideravel differença em no sa

antagem, e é que se. a nossa relações se

a-ffl'ouxarcm, e me mo se sclndirem para ç.om o

E tado - nido, nos será indifl'erente que a

merca loria do E tados-Unido sejão-nos im

portada em eus barcos ou em barcos neutro.

nIa ao Estados-Unidos nao será indifl'erente

que e sa mercadoria deixem de ser importada

em seus proprios barcos. Por consequencia, a

dis eu ao será mnito damnosa e prejudicial para

os E. tado -Unidos.-

Demais disto, nós temos mostrado um desin

terease extraordinario que até parecerá prodiga-
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lidade no que nos pe_rtence; os E tados-Unidos

procedem muito differ ntemente.

Por consequencia qualquer suspensão de in

teresses ha ele impôr á nacionalidade uma ma

nifestação mui pron~lllciada e conducente ao

restabelecimento de nossas relações; porquanto

nós vêmo que, apezar das grandes vantagens

que os E tados-Unido esperao em extender o

seu teiTitorio com a conquista do Mexico, ainda

que parcial, qllando se tratou de augmentar

alguns direitos sobre essas mercadorias de que

falIei e outra simelhantes, direitos que impor

tavão unicamente em augmento de 3 por cento, a

"guerra contra o Mexico I a sou a ser qualificada

de anti-nacionalJ manifesta.da assim por calculo

do valor da California ou territorio a conquistar

pelos seus maiores e mais notaveis estadistas.

Outra razão. Visto que todaS" as nações com

mercial1tes e industriosas da Europa têm inte

resse em levar d'entre nós as nossas mercadorias,

cambiando-as peln. suas por interesse do seu

commercio directo ou indirecto, n6s nao care

cemos ~e navios proprios para manter e ampliar

este commercio, e assim s6 poderemo soffrer na

nossa cabotagem.
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Ao contrario, se concedermos cartas de marca

acharemos seál.'a vastissima no commercio dos

Estados-Unido§ , que se estende por todos os

mares e mundos para força-Ips a reconhecer e

respeitar o nosso direito.

Qual porém, é a causa dessa desharmonia em

nossas amigaveis relações co'm os Estados-Uni

dos? Querer fazer a diplomacia dos Estados

Unidos ostentação da intemperanç.a um direito

obre o nosso Paiz, como se tivessem desembar

cado sua gente em uma praia abandonada, e

depois de o tentar como um direito esse acto

de intemperança, insultar a nacionalidade bra

sileira pelo accidente da epiderme. E' necessario

que elles não s6 conheção que n6s todos somos

homens, e não menos validos, porque mais tem

perantes; pois que nossos soldados em paiz

nenhum tem dado prova de simelhante de re

gramento, e e a tanto formos extremados, que

nos reconheção pelas armas.

A' vista do exposto dirão algun senhores:

- É tão amigo da guerra! está fallando no

sentido della? .. - inguem é mais amigo da

paz, mais inimigo da guerra do que sou seu.

A guerra principia em ser horrivel por decretar
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que um povo póde impunem~nte matar, tirar

a liberda 1e a outro povo, qua)ldo no estado

de paz,'a extradição a respeito de um individuo,

quando bem pronunciada não é comprehensiva

de todos os delictos.

Ora quem assim pensa por entimentos phi

lantropicos e por prfimplO " não. póde querer

/a guerra.

Mas ha cou a alguma que nã:o tenha uma

excepção? Por nào 'querermos a guerra iremos

ao ayiltamento? Havemos perder de facto todas

as qualificaçãe de homem e 1e homem col

lectivamente constituido em ação? Póde haver

maior ultrage do que esse de desacatar uma

das fe tas mai' notaveis do nosso Paiz, e ao

mesmo tempo ameaçar-no com as bocas de

fogo assestadas em um navio, que fiuctuava

entre ,nossas fortificações? ..

O Sr. Meil:elles: - E soifreu-se esta injLU'ia?

O Sr. Rebouças: - Dice-se que o nosso

Governo procedeu com fraqueza; eu direi que

q nosso Governo procedeu com prudencia.

Não! ão é nesta Camara que se póde dizer

que o Governo procedeu com fraqueza, vendo

se que na occasião de inspirar toda a fortaleza
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ao Governo, toda re oluç,ão, qualquer que seja

a 'orte que o Paiz tenha de percorrer em de

fesa de sua honra e dignidade, se apre enta

omo VlID.O de on iderar, um proje(:lto de

Voto de Graça qual o de que nos occupa

mo ?!.... E é ne te recinto onde assim e

procede que' 'se p6de dizer que o Governo foi

fraco? O Goyerno fez o. qu~ deveria fazer, fez

a conces oe' que leveria fazer. Deu ln trucçoe

ao no o Encarregado ele Negocios junto ao

Governo dos E tado '-Unilo ; e se Eneal'r

gado le N ·goeio. nao e portou bem' o Go

verno o demittio: o oyerno recorre á naeio

l1al~dadc. Esta Camara que in pU'e ao Governo

que e lhe identifique em toda a. eonscieneia d

sua força: e entao o Governo eom a aç,ào in

teu'a, como um 6 homem, se manife tará. É
deste modo que teremo a paz e paz honrosa;

é de te modo que o Paiz rea umil'á eu estado

normal, porquanto os eus Repre entante , de

accôrdo com a a lministração de11e, fazem' vêr

explicão, ,onyencem de que ass'im é que deTe

ser a paz no grão de nacionalidade em qu'e

o Brasil se aeha desde 1822.



CAMARA DOS DEPUTADOS.

Sessão em 6 de JuI bo de 1847.

Ordem do dia. - Reforma da Guarda Na

cional.

É mais apoiada a seguinte emenda do Sr.
Rebouças-:

« Supprima-se a condição de ingenuidade. »

O Sr. Rebouças: - Ainda entreterei a Ca-

mara dirigindo-lhe algumas palavras sobre o

artigo_ em discussão. Sr. Presidente, parece-me

que o illustre membro, Relator da Commi são,

me não entendeu bem, quando recorreu á Re
solução de 25 de Outubro de 1832, para provar

que a mesma base, que existe no projecto, é

a que então passára; é isto o mesmo que ell

havia dito quando referi que nesta casa pas

sára poi- um ou dous votos a idéa, que tenho

impugnado, de s6 poderem ser ofliciaes da

Guarda Nacional os ingenuos e que cahindo
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ao prInCIpIO no Senado, ao depois ahi se re!::i

tabeleceu.

O que eu pretendia demonstrar, e neces

sariamente resulta das razões por mim expostas,

é que simelhante acto legi lativo repugnar á

Lei· fundamental elo Imperio, acha-se em op

posição aos principios de justiça nella consa

grados e em contrario aos reaes interesses do

paiz que se pretende melhorar legislando.

Ora, nós tratamos de reformar a existente

legi laçao da Guarda acional. Como nao cor

rigi-la n'um ponto evidentemente demonstrado,

inconstitucional, abslU'do e impraticavel?!

lia mesmo uma mui grande e notavel dif

ferença do que então occorria, para o que ac

tualmente se deve praticar. Em 1832 tinha-se

em vista coarctar o excesso de alguns abusos.

de que nao poucos exemplos havia, elegendo

se officiaes dos Guardas Nacionaes ; mesmo sup

posições tenebrosas preoccupavão alguns anÍmós

em demasia susceptivei : mas hoje tudo tem

e deve ter desapparecido, não só por efl'eito da

experiencia e já er outra a época presente,

como, por não terem de ser jámais feitos de

eleição popular os officiaes da Guarda Nacio-



nal, enão por propo ta e promoções, deI en

dente da, approvação-definitiva do Governo Sn

premo quando nao dos seu Delegados na

Presidencias das Pl'ovincias.

. Ainda mais outra razào.

Quando o officiaes da Guarda acional erão

electivamente feitos, podel'iao razõe , po to qu

sempre especiosas, induzir a tomarem-se por

ba e todas as condiçõe prescriptas para e el'

Eleitor em ~nalog'ia á ela Eleiçõe Parochiae ;

o que ,em a m: inteiramente anomalo tratan

do-se agora de fazer nomear o officiaes da

Guarda Nacional por pl'OpO tas dos chefes dos

corpos na dependencia de definitiva appl'ovação

sua escolha dos Governos Provinciaes e Geral.

Em verdade, a ondição de ingenuidade para

impreterivelmente e poder ser official da Guarda

acional não é menos inconstitucional, injusta

e absurda (uma vez que se não exige para o,

outros empregos de todas as classe, ainda da

maior categoria), do que contrária á utilidade

publica, segundo no-lo manifestão factos muito

notaveis d~ nossa historia. Assim é que, se tal

condição existi e não aproveitaria o Brasil o

relevantes seniços de toda essa illustre genea-
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l~gia dos Henriques Dias de Pernambuco e

da Ba.hia!

~ 'imelha.ntemente não serVlna para ser nem

se quer alfere' da Guard;), Nacional no Brasil.

um Se1"víus Tullúts, que, ao aspecto da soberba

ai'istocracia do patriciado romano, mereceu ser

gemo do quarto rei de Roma, seu patrono

Tarquínio o antigo, tutor de seus netos por es

pe'cial escolha de eu filho, e errrfim o quarto

rei.

ão sel"i"iria entre nós para alferes da Gual'da

:r acional Sabacon, conquistador e Rei do Egypto,

tão celebrado por e criptores sabios e criticos se

vero como Cornelio Tacito.

Lysandro, Gy1ippo, Callicatridas, celebr~ ge

nerae da Lacedemonia, por serem Mothaces não

erviriao para alferes da Guardas acionaes entre

nós', pouco valendo o exemplo de ceder-lhes a

influencia e poder do merecimento toda a ri

gidez de um povo proverbial no abuso, que

fazia do direito heri1 para seus illotas.

em um Trasyblllo de Callidão (não ~allo

do qne afi'rontára e destmÍl'a o poder atroz

dos trinta tyrannos), J?em o pai do celebre

orador E chinos, poderia.o ser cabidos para o
R. II 28
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menor posto do official da Guardas Nacionae

ainda que em Athenas por seu denodo patI'io

tico merecessem a denom:nn..(ã de lntrepido

e uma especial recommenuaç:'i.o ci memoria da

.patria agradecida.

Sim, não sei que utilidade virá da continui

dade da propo ta exclusão, meramente litteral

.../quando se queira apurar contra um cidadão,'

que reúna todas as boas qualidade para bem

merecer do Governo apezar de não ter nascido

mg'enuo.

É, pois, simelhante disposição intei.Tamcnte
alheia á toda a idéa de bem publico, sem ba e

alguma de utilidade provavel, o:ffensi, a da Lei

fundamental do Estado, repugnante a todos °
principios de justiça, contrária ás recol'daçõe

mais gloriosas do Brasil, absurda, impraticavel,

e por todos esses fnndamentos, jámn.is admis

sivel; que não me parece a Camara possa dCL'{al'

de excluir approvanclo fi, minha. emenda.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em to de Julho de i~7,-Presidencja do r. T. OLloni.

Ordem do dia :-Licença para o Sr. Peixoto

de Brito.

O Sr. Rebouças:-Muito doloroso me é o não

poder votar pelo parecer da illu tre Commis ão,

que accede á requisição de um ~1inisterio como

o actual, a quem presto e desejo prestar g'eral

mente todo apoio por sympathia de principios

politico e por amor individual. Igualmente me

é doloroso contrariar o parecer da illustre Com

missao em uma concessão, que me parece ser

grata a um homado Membro desta Casa, a quem

aliás l'endo toda a consideração merecida por

seus talentos, seu patriotismo, zeloso amor das

liberdades publicas.

Mas se eu, Senhores, assentisse com o meu

voto ao parecer da illustl:e Comrissão, duvida

ria, pelo menos, dos principios que ti. Consti...
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tuição do Imperio consagra. Além disto daria a

entenc1er que a Provincia das Alagôa , a quem

tenho a, honra de representar, positivamente re

presentando em geral a Nação Brasileira ne;:,ta

Casa, estava em uma posição excepcional, e de

mais de tudo daria a ente.nder que o illu tre

Membro desta Casa era no meu conceito o mais
/ dmini' d .consentaneo a stra 01', que, na supposta cu'-

cumstancia, se poderia conferir áquella Provin

cia, Mas, Senhores, eu penso o contrario, e sinto

dever dizer nesta occasião solemne que admitto

todas as Tazões de direito produzidas pelo hon

rado membro, que primeiro impugnou o parecer.

Induhitavelmente nós não somos informado

de que sejão dadas as hypotheses rigorosamente

presCl:iptas na Lei fundamental do Imperio para

se fazer a concessão requerida (apoiados), e de

muitas informaçõe, , que temos aqui offerecidas

da parte, que no-las podia daI' provavelmente as

mais concludentes e decisivas possivei' se de

monstra pouca ou nenhuma necessidade desta

medida.

O Sr. F, Leite: -Nã.o apoiado.

O Sr. Rebouças :-Senhores: póde muito bem

.ser que o Governo esteja conve~cido em cont):a-
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rio ao que sabemos; mas nós deveriamos ser

informados disso",

o SI', Ferraz :-Apoiado,

O Sr. Rebouças: - ... " porque sobre essas

informaçoes é que deveria recahir nosso as

senso ; na falta dessas informações devemos crêr

que a província esteja em paz, como cumpre no

interesse da me ma provincia, e da face geral

de seguridade, que o Imperio manifesta: nós de

veremos crer isto mais positivamente ao facto

de t~r o Governo chamado para esta Casa, afim.

de exercer suas funcções legislativas ordinarias

um Membro della, que alli presidia a Província

e acabava de uffocal' um germen de grande

desordem.

O Sr. F. Leite:-Já não pód,e continual',

O Sr. Rebol1çn.s :-Este Presidente assentia ao

acto de seu chamamento sem fazer objecção nem

oft'erecer refl.exao alguma ao Goyerno Supremo;

e na v rdade tem sempre aqui respondido aquillo

mé mo quando por mai de tuna v~z ha sido

interpellado com proposições em contrario! E

havemos nós abandonar todas essas provas tão

positiva.s quanto inherentes á indole mwional, e



- !~38'-

ao estado geral de cousas do Paiz, prescindir de

todas as informaçoes curiaes, presentes e offi

ciaes, para decidir-nos inteiramente ao contrario

por meras suppo siçães ?

E quando a Constituição do Imperio fez de

pendente de n6s verificar-se o intuito do Go

verno neste caso, não era por confiar o seu re

--/ sultado não s6 do juizo do GoVelTIO, como defi

nitivamente da nossa decisão?

O contrario seria dizermos: quér'o Governo,

quér aCamara; dice o Governo, dice a Ca

mara; suppôz, quér e dice o Governo, não p6de

aCamara suppôr, querer, TI.em ajuizar o contra

l'io. A Camara vê uma cousa com todos os olhos

da sua intelligencia; parece-lhe e mesmo tem

por certo que o Governo se pe~'suaclíra do que

realmente não acontece; e, comtudo, aCamara

não faz nenhum uso, não obra d maneira al

guma em consequencia desse meio racional e

adequado de proceder e inteiramente, á céga,

se abandona ao Governo. Ora, pois, entendo que

isto não é o apoio constitúcional que aCamara

deve dar ao Governo. A Camara nos casos ge

raes inspecciona a acção governativa por seus

actos, e até certo ponto o aconselha, indica-lhe
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o caminho constitucional.. Mas no presente caso

a Camara não exerce s6mente uma inspecção; a

Oamara neste caso obra como juiz, obra sobre
I

factos: e como a Camara julgar contra os
factos?

A Camara, pois, julgaria contra os factos se

porventura approvasse o parecer em discussão.

Isto, Senhores, não deixaria de ser extraordina-'

rio; comquanto modernamente usança tenha

sido da Camara Representante acceder a todos

os acenos do Governo.

:Mas, quando aCamara, conscia de seus de

veres, representavà como lhe cumpria repre

sentar o Brasil, n6s vimos como ella se portou

em 1830.

Então, dada urna turbulencia por enthusiasmo

de amor á liberdade em uma das mais conside

raveis provincias do Imperio, o Poder Executivo

exerceu o seu direito de nomear para Presidente

dessa provincia um M~mbro desta Casa;. A Ca

mara analisou.as causas, e por ellas quaes os ef

feitos ,dessa nomeação, contestou- a indispensavel

idoneidade do Representante da Nação, nomeado

para agente do Poder Executivo; e por conclu

,'ã'Q negou-lhe a licença pedida.
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Este procedimento foi bom pOl'que a pro

VlllCla continuou normal i e o Presidente, no

meado pelo Poder Executivo para eXercer a

mlssao de co~fiança governativa, ficou aqui,

sem que pelo interstlcio da. sua nomeação e re

eesso das C, maras, até a eifectividade da instal

lação do seu Governo, o Paiz nem a adminis-

~. tração soifressem cousa alguma.. .
Senhores, a província das Alagôas, a meu

vêr, não carece que se lhe dê por administrador

inc1ispensavel uma pessôa energica,. cheia de

vivesa,' possuida de xaltado amor da patl'ia ~ A

provincia das Alagôas carece mais antes u.e um

varão provect0 nos conhecimentos theoricos e

praticos de administração, de um homem pa·

triota, sim, e dedicado á politica da actual

administração suprema do Estado; porém

que não esteja salientemente envolvido em

partido algum, e muito menos cOIDIJromet

tido nelle. E encontramos essa razão no hón

rado membro? Eu presto todos os .uffl'a.gios ás

suas distinctas e sublimes qualidades! l\1as erá

este o administrador de que carece a provin

cia das Alagôas? Permitta-se-me que eu o duvide

l·espeitosamente. A provineia das Alagôas, está
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victol'iosa de todo o espil"ito de desordem e sub

versão, inteiramente salva das pretenções dessa

miníma parte de seus filhos e habitantp:s, que

reluctava: contrà o Imperio legitimo e consti

{ucional da m~1Ís numerosa maioria .... por con

sequencia não se carece, e nem de maneil"a al

guma se lhe deve ter por indispensavel um

l-tdministrador no intuito de apoiar a pl'ovincia

em sua indole, em sua vocação patriotica e

identificação com os principios gemes da actual

administraçao do Imperio. Carecerá sim a pro

vincül, de quem vá afastar della ou extinguir-lhe

todo o motivo de dóI' e resentimento, que possa

apenas perturbar a harmonia da paz e da o '

dem, que a1li deve reinar; de quem vá. tratar

de desenvolver os interesses materiaes della,

promovendo-lhe os meios de prosperidade, de que

é capaz, extremando-a debaixo da dírecçao do

Governo Supremo da Nado quanto fór compa

tivel com a sua qualidade de parte integrante

do Imperio, a respeito de qualquer outra das

demais provincias nos termos da nossa Lei

flmdaruental ?
Senhores, n6s poderemos duvidar que o hon

rado membro faz parte e parte muito notavel
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de um partido preponderante na prOVlUCla de

Pernambuco? '(:::)

Nós poderemos duvidar do que se tem dito,

que o germen de desordens ha pouco snffocado

na provincia das Alagôas tinha relação com a

provincia de Pernambuco, e que a.té ahi havia

(um núcleo de desordem, do qual o partido que

na provincia de Pernambuco está fóra da ado,
ministração se pretendia prevalecer para que

conflagrassem as mesmas provincias? E', pois,

um cidadão nestas circum~tanéias de compro

mettimento pessoal e de partido que se deverá

ter pelo mais idoneo e indispensavel para admi

nistrar a provincia das Alagôas? Apraz-me er

grandiosissimu medro o sobre o futuro da minha

Patria (apoiados). Quando se pensa, sobr o fu

turo, toda a prudencia, toda a cautela, todo o

commedimento, toda a reflexao, toda a circums

pecçao muito importao! Não que cu seja desses

medrosos nos perigos; recorra-se á minha Vida

publica, e vêr-se-ha se me poderei deixar pos

suir de algum terror panico, on se não é por

("') o ~r. Peixoto rle Grilo em Presidenle da provincia dàs Ala

l\ó~S Coi um tios maxim,lInenle comprolUetlidos nas desordens de

Pernamuuco de 1811,~, ('('1110 é nolurjo.
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madura reflexão e conhecimento do nosso Pa~,

geral, ofliciaJ e individual que eu discorro.

A historia do mundo moral e politico me -não

aconselhão outro procedimento; é portanto do

loroso repeti-lo, voto contra o parecer em dis

cussão.



CA:~ifARA DOS DEPUTADOS

Sessào de i9 de Julho dé i8~7.-Presidencjado Sr. Dias
de Carvalho.

Ordem do dia.-Orçamento dos Negocios Es

tmngeiros. ,

O Sr. Rebouças :-Tencionava sobre o orça

mento dos M:inisterios do Interior e da Justiça

dirigir algumas reflexões á cas',; mas de tal

modo vi que pedirão a palavra alguns, illnstres

S1's. Deputados, que se inscrevêrão para essas duas

discussões, e de tal maneira farão tratadas, que

desanimei inteiramente de nellas tomar parte;

tanto mais que ao tempo em que poderia eu pedir

a palavra, a casa se mOi:itrou desejosissima de

termina-las, votando immecuatamente. Não acon

tece, porém, assim a respeito da disc).lssã,o de

que ora se trata: pois que quando ella parecia

estar-se a concluir, renovou, e creio que melhor

do que havia. começado, tratando-se mais pre

cisamente do que interessa, a nossas relações

intetnas e externas ou internacionaes.



Entrando lias considerações, que tenho em

vista fazer, direi primeiramente alguma cousa a

respeito da nossa Diplomacia Brasileira. o re

latorio do Exm. Sr. ex-ministro dos Negocio

Estrangeiros mui boas idéas se deparão, verda

deiramente no interesse da cau a publica.

Declarando á casa o meu modo de entender

sobre essa importante classe de servidores da

Nação, direi que desejaria que para sua escolha,

como para a do admiríistradores das provincia

do Imperio, se exigissem habilitações um pouco

especiaes, quero dizer, que para todo. os ramos

elo publico serviço a escolha recahisse indistinc

tamente em todos e quaesquer cidadãos que

tivessem a condições pl'escriptas na Oonstituição

-talentos e virtudes-' mas que para os em-. .
preg'ados do Oorpo Diplomatico e os Ohefes admi-

nistrativos das provincias, além dos talento::; e

virtudes, se exigis e mais algudt prestigio adqui

rido e verificado no exercicio dessas mesma cons

titucionaes cOl}.dições. Desejaria que para a

Secretaria de Estado dos Negocias Estrangeiros,

desde os seus primeiros ensaios praticas, fôssem

admittidas com predilecção pe sôas, que, de·

pois de bastanterp.ente cultas e instruidas podes-
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sem representar o Brasil nos Paizes estrangeiro

com o lustre e brilho, que cumpre ao Represen

tante do Governo de uma Nação civilisada; que

diffllrentemente da generalidade dos empregados

dos outros ramos do publico serviço, se reco

nhecessem extremes de deverem fazer economias

dos seus vencimentos, como se aliás mercenarios

fôssem e os considerassem, mas antes como um

subsidio de despezas extraordinarias e de deter

minados dias em quaesquer circumstancias con

sentaneas ás conveniencias publicas inherentes

á sua representação. (Apoiados.)

Simelhantemente quereria eu que fôs em ha

bilite:\.dos os Presidentes de provincias, pois que

os seus vencimentos como, os do Membros do

Corpo Diplomatico, não lhe ba tao para que

ma~tenhão ém suas administraçõe 'tudo quanto

se requer para que melhor desempenhem todo'

os seus deveres' e as publicas ,conveniencia pro

prias de um perfeito Delegado do Governo

Supremo da Nação. Na Secretaria dos Neg'ocio

Estrangeirof:l temos uma excellente escola de

habilitações profissionaes, e poderíamos ter outra

mais vasta junto ao Conselho de Estado desele que

elle foi nstituido ad instar do da França p'rimitiva-
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mente Cl'eado por Napoleão Bonaparte, se o nosso

não fõsse, aliás, i olado das duas elas es de au

ditores e'referendarios, d'ond~ hfi.o sahielo naquella

Nação homens tao notaveis, como os Portalis,

Mole, Pa quier e outro . o estado de cousas

em que no. achamo, vimos escolherem- e cida

dao", para Membros do Corpo Diplomatico Bra·

ileiro pela unica razao de terem viajado alguns

lu;are' da Europa. Lança- e mão de cidadãos

para Pl'e iclentes de Provincia s6 por terem vindo

aqui Deputados sem que tenhao, em theoria e

pratica os nece sar.io conhecimentos de adminis

traçã.o, que aliás conseguirião quanto se p6de

obter no estado de cousa do Brasil, e as lS

tis em ás conferencias do Ministros e Con plhei..ro

de Estado, se com elles trabalhassem e tivessem

frequentes occasiões de provar seu talento appli

cação e aproveitamento, expondo e e crevendo,

apre eutando memorias utei , etc. E' a im que

o Governo Supremo pa.ra o inc1i 'pen avel acerto

de sua escolhas teria immediato conhecimento

dos individuos por suas indoles, pela profissão

pratica e habitual dos sens principios de rectidão

e amor da. justiça, sua actividade e amor ao

trabalho, como de toda a outras habilitações,



que s6mente se podem adquirir e apreciar co

nhecendo bem' de perto a pe. soa e pondo á

prova sua capacidade muita: e freqnentes vezes.

Mas como a im nKo seja continue- e a viver

neste estado pl'ecal'io, e a consentir que o nosso

paiz seja mal servido nos objectos mais impor

tantes ela nossa politica e administrativa eX,is

tencia.

Ao fallar a respeito do nosso Oorpo Diploma

tico, OCCOl'l'eu nesta casa um incidente em que

de passagem e tKo s6mente assim tocarei, por

observar que S. Ex. o Exm. 'Ministro dos Ne

gocios Estrangeiros deu-lhe uma importancia, de

que ene absolutamente não era merecedor. Em

verdade, senhores, considerar S. Ex. que, dada

a opção(pois que neste sentido foi que 'e dice) ,

dada a opção entre a Siberia e Moscow, houvesse

alguem que acreditasse estar na denominação

de Sibe1'ia a sa.ncçao do degredo e de um DlpIo

mata nosso!

O Sr. D. ManoeI:-I to é poesia.

O Sr. Rebouças: - Todavia veio isso a ser

obje~to de quatro discursos, doi pró, dois contra,

O 81'. 'D. Manoel: -Foi de proposito.

O Sr. Rebouças: - Outro assumpto de que
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'se tem tratado, porém certamente sério, me

parece ser aquelle a respeito do qual S. Ex.

{leclarou ter de dar uma resposta, no seu entender

válida, talvez concludente, e que para' ella se

preparava mediante a revisão de contas, que,

aliás dadas por liq~dasn'um juizo arbitral, farão

.apresentada::; ao Oorpo Legislativo, que decretou

fundos' para satisfazer o debito inherente; e na

satisfaçao desse debito ~oRforme o Oorpo Legisla

tivo decretáTa, se realizárão dois pagamentos, e

no l' alizar o terceiro houve um protesto, o qual

protesto o Governo Britannico quér que se realize,
completamente em favol' de um sllbdito seu, -que

neste sentido o reclama.

Do relatorio de> nobre Ex-Ministro dos Ne

gocios Estrangeiros deprehendo que se tem como

procedente contra a reclamação do Governo

Britannico, a especialidade de se dar na recepção

d::tqllel1es 10 e 20pagamentos um quasi contra~tu.

A. S. Ex. o Exm. Sr. Ministro actual dos Ne-'

gocios Estrangeiros, que se acha aqui presente,

parece porém preferivel prescindir desse' quasi

<lontractu :

O Sr. Souza e' Oliveira (Ministro dos N~go

<lios Estrangeiros) :-Não; não prescindo.
R. II 29
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a Sr. Rebouças: - Pois insi te no qua i

contractu?

a Sr. :MJ.ulstro dos Negocias .Estrangeiros :

Sim, senhor.

a Sr. Rebouças :-In istindo S. Ex. no quasi

contractu, natlU'almente o quêr reforçar sujei

tando as contas já liquidadas á uma revisão ou

nova liquidação, para, dado· o caso de ter sido a

fazenda publica menos avantajada, argumentar

com isto, dizendo que a reclamaçao já está
sufficientemente solvida. Isto posto, peço licença

para fazer a respeito algumas observações.

Na hypothese de quasi contractu, provavel

mente existe pendente um direito, e esse reci

proco: ° quaêi contractu vem a ser commum a

uma e a outra parte. Neste caso, pois, não

desapparecerá o fundamento, em que e triba a

objecção tirada dos dons pl'ÍTI;leiros pagamen

tos?

a Sr. "Ministro dos Negocio Estrangeiros:

Não.

a Sr. Rebouças : - Sim, porque, dada a idéa

de quasi contractn, jámais se p6de argumentar

com o que preexistia feito e havido por definitivo

e concludente.
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oSr. Ministro dos Negocios Estrangeiros:- E'

materia para uma reconvençao por erro de conta. I

O Sr Rebouças: - Uma vez' que o Governo

do Brasil dice que deu-se um quasi contractu;

'este deve produzir seus e:lfeitos em favor elaquelle

do quasi contrahente que razão tiver.

Ora, a pr6 ela reclamação, acha-se o seu fun

damento liquido pelo juizo arbitral difinitivo e

pela elecretaçao do Corpo Legislativo S. Ex.

põe á. margem a idéa de quasi contractu.

O Sr. Ministro dos Negocios Estrangeiros: 

Nao ponho.

O Sr. Rebouças: - Não digo que absoluta

mente prescindio delle j mas que S. Ex. sem

desistir da idéa de quasi contractu (a qual é evi

dentemente contraproducente) quér a revisão

das contas.

Neste caso, pois, vai o nobre Ministro collo

car-se evidentemente ao encontro de todos os

principios de direito j porquanto, a respeito das

contas, não s6 houve sentença em cousa julgada,

senão tambem transacção j S. Ex. mui bem sabe

que transacção por si s6mente equivale a cou. 'a

julgada, e que cOD;tra transacção não ha reclama

ção e transacção sobre juizo arbitral ! . . .
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o Sr. Ministro dos Negocias Estrangei

ros:-O juizo arbitral não intervém na liquidação

que é feita no Thesouro.

O Sr. Rebouças: -Senhores, o reclamante

propôz uma demanda á Fazenda publica, e a

Fazenda publica foi judicialmgnte condemnada a

ip.demniza-lo. A sua condemnação foi submettida

ao Corpo Legislativo em 1837, e um acto di

manou do Corpo Legislativo, mandando liquidar

a indemnidade judicialmente ou por convenção

arbitral. De um dos modos legislados essa li

quidação se fez e no-lo diz o nobre Exm. Sr.

Ministro dos Negocias Estrangeiros.
I .

Eu nao lerei á casa a~ resoluções do Poder

Legislativo, as notas diplomaticas, nem o relatorio

ministerial a eilte respeito, porque tenho por

inconvenierüe tomar a casa tempo com exten a

. e desnecessarias leituras. Em summa a eito o

estado deste negocio da maneira que S. Ex.
quizer. Foi o juizo arbitral quem fez e concluio

o ajuste ele c nta ? Farão as conta feitas no

Thesouro? Concedo qLle não fôs e por juizo

arbitral e convirei com S. Ex. em these ou ar

gumentativamente que fõs'Sem estas contas ajus

tadas no Thesouro.
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Mas amba as partes não concordárão nisto!...

Logo houve uma transacção, e essa u:ansacção

foi ubmettida ao Corpo Legislativo; o Corpo

Legislativo aceitou-a, e uma Lei foi promulgad~

determinando o pagamento.

A respeito do quantum de indemnidade liqui

dada, não houve pois mais questão alguma. O

q'ltant1J1n ficou em cousa julgada perante a

Administração e o Corpo Legislativo. Como é,

pois, que ruzenilo- 'e posteriormente que houve

quasi contl:actu s6mente a respeito do modo do

pagamento, se p6de efficazmente retroagir re

silindo de um aJuste de contas conchúdo e do

Âcto Legislativo, que as houve por bôas e per

feitamente appl.'ovada mediante convenção de

amba' a parte ?

Como re ilir efficazmente de tanto 6 porque

e reclama pela satisfação da differ nça neces

saria a completar o q'ltantum liquido, e por ta

a sim decretado? ...

Na e, idencia de tae fundamentos o nos o

Governo não ia bem; no propo ito de S. Ex.

ÍI:á agora de mal a peiOl:, porquanto a idéa de

q~asi aontl'actu poderia franquear: e ac1mittir uma

recla.mação entre partes; poc1er-se-hia nessa hy-
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pothese dizer: assim como vós eXIgIS a dille

l'ença entre o quantt~m liquidado e o havido em

pag'amento, nós tambem podemos exigirUffi novo

ajuste a esse respeito do quantum no modo do

pagamento. lVIas ter-se como procedente o dizer

se que se vão rever as contas, qt e fôrão e ficá

do dadas por liquidas em execução de uma

sentença condemnatoria e de um Decreto, ·que

\ se lhe seguio do Corpo Legislativo, o qual final
mente as mandou pagar, parece-me extraordi
nario! Senhores, porque havemos de ~azer tão

triste papel?

O Sr. D. lVIanoel: - Apoiado, muito bem.

O Sr. Rebouças: - Nós censmamos e conti

nuaremos a censurar a quem per.tence, sempre

que nos recordarmos daquella .celeberrima intel

ligencia, dada ex-adverso sobre o artigo defini

tivo da duração do tratado, que tínhamos com

a Grãa-Bretanba.

Ainda hontem dice nesta casa um dos seus

mais distinctos membros que não se achava si

melhante sopbisticação entre os sopbismas que
\

coacervou Benthan na sua tactica das Assem-

bléas Legislativas. Senhores; liquidárãorsa tantos

centos de contos! Pagárão-se? Não. Logo, a diffe-
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rença parece ser devida. E' certo que I1a decre

tação do pagamento dos tantos centos de contos

se c1ice como elle seria feito; porém não se

precisou inteÍJ:amente sua primeira hypothese,

dizendo-se que o pagamento por apolices a razão

de 80 por cento seria indubitavel em todo o

ca o, e não alvo o - de e tarem no mercado

correndo por mais disso,

O caso dado foi, poi , o mais obviamente pre

Yisto, de e tarem as apolices no mercado a me

nos de 80 por cento,

Na execução do que se havia assim legislado

deixou de haver conformidade da parte de lilll

do intere sados; porque, antes de se tomar isso

controverso, e não recorreria positivamente ao

Corpo Legislativo para dar uma interpretação

(lolltrinal e authentica do eu acto?

Mas o reclamante recebeu o 1° e 2° paga

mento, e 6mente prote tou ao receber o 3°?

Que impOl'ta que os recebes e por conta ou não,

m6rmente para quem cita a idéa de um qua i

contractu? o meu entender lhe nao era necés-

ario prote tal', S. Ex. dice que não é tão effi

caz o prote to como pretende a palte recla

mante, porque pelo facto da recepção tinha
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contrahido um quasi contractu. Eu já dice que

as consequencias de um quasi contractu ão re

ciprocas, porque têm a sua ba e na Justiça e

equidade, verificando-se s a reciprocidade: o

que é que se procma? De um lado a realidade

da decretação de uma quantia certa de tantos

centos de contos, que não se realizárão perfeita

mente; e de outro lado se persiste em ter mandado

pagar por um determinado pl'eço monetario, e

que nisso não houvera diminuição do que jus

tamente cumpria pagar. Porque em nome da

Nação Brasileira andar-se a fazer este papel?

Quando um devedor paga ao eu credor com
\

rebate como se verifica, pagando-se meno do

que aquillo que está julgado, suppõe-se que o

devedor está em más circumstancias de solva

libilidade. Ora, felizmente e graças a Deo , o

Brasil não es"k1. nas circumstancias de precisar

simelh~nte favor de pessõa alguma, e mtúto

menos de um credor estrangeiro. Como. querê-lo

e nelle insistir especiosamente? R bate de di
vida é uma excepção na regra geral da conven

ções: tanto que nas concordatas ntre nego

ciantes, onde a equidade e benevolencia pre

valecem, esta equidade e benevolencia proce-
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dem a respeito de quaesquer outra::; conven

ções, obriganclo aos dissidentes, porém nunca a

respeito de rBbate algum de divida. Se, pois, a

commupidaele dos, credores em maioria não pre

valece a respeito de rebate algum de divida

contra a minOláa dissidente, deverá prevalecer

por elitame proprio elo devedor para com o s~u

reconhecidp e julgado credor? Não; a Nação

Brasileira não deve fazer, nem querer isto a res

peito de um credor, que sobre tudo não é na

cional, mas estrangeiro.

O S~·. Minist1:0 : - Então quér Clue se pague a

diíferença?

O Sr. R:ebouças :-E' da dignidade e da homa

nacional saldar essa differença.

O Sl\. S: Franco: - Exigida violentamente

como foi?

O Sr. Rebouças: - Isto é o que se devia te).:

evitaelo. Ora, o Governo, conscio da legislação

positiva, como deve ser conscio ,dos dictames

inhel'entes . á ~ua. altJ1 dignidade, conscio_ das

conveniencias socia~s, hão devia deixar chegar o

n.egoci,O à este avesso ·estado.... Onde temos os.

meios de força. para aífrontar?!!

Muitos senhores: - 04! Oh! Oh!
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O Sr. Presidente: - Áttençao.

O Sr. N. Machado: - O que dizem agora,

meus senhores?

O Sr. D. Manoel e outros senhores dão

apartes.

O Sr. Presidente: - Eu peço aos nobres De

putado attenção.

O Sr. 1Uinistro dos Negocios Estrangeiros:

Eu peço a palavra.

O Sr. N. Machado, dá um aparte q~le nao

oUVImos.

O Sr. Rebouças: - E' um discm'so á brasi

leira, um discm- o sabido do coração de um

Brasileiro que é, era, e o tem mostrado ser de

muito antes que figurasse nos publicos nego

cios o homac1o Deputado, que me dá o aparte:

édiscur o de um Brasileiro, que propugnou pela

Independencia e liberdade do Brasil, que desde

então consecutivamente serve com efficacia á
.-

sua Patria. Nunca ouvi que no Parlamento da

Grãa-Bretanha, que na França, quando se le

vanta um Membro, nao da maioria governista,

como creio que sou, m~s da opposição, e de

fende os direitos da humanidade ou da justiça de

quem quér que seja, se lhe dicesse está fallando,
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por exemplo, pela Rainha Pomaré, pelos Chins,

pelos Arabes!!!.. . Nós outros temos reclama

ções e reclamações muito importantes a realizar

activamente diante do Governo Britannico, so

bre as presas injustamente feitas e julgadas más

em Serra-Leôa, sobre outras julgadas contra as
Convenções de 1815 e 1817. E é procedendo

deste modo a respeito de sentenças dos nossos
Tribunaes de Actos Legislativos que nós nos

habilitamos para fazer valer estas reclamações?

O Sr. Junqueira: - Porque não nos pagão

primeiro, para então ...

O Sr. Rebouças: - Dir-nos-hao elle outro

tanto, o mesmo.

O Sr. Marinho: - Alli ninguem reclama por

nós. (Apoiados.)

O Sr. Rebouças: - Está enganado o Sr. De

putado' trarei á recordação um facto muito

saliente para mostrar que :;e reclama por nós.

Quando o commanp.ante do navio Echo, feito

prisioneiro pelo navio Felicidade, empregando

todos os esforço com seus companheiros dessa

desgraça, se revoltárão e dérão cabo dos Ingle

zes, e depois disso apresentados fôrão perap.te

as justiça~ inglezas, tiverão advogado ing-Iez que

;
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ilicesse e sustentasse que elles. muito legitima

mente podião extinguir os Inglezes para defesa

de sua liberdade, para recupera-la... ,

O Sr. Marinho :-Não tem paridade alguma.

O Sr. Rebouças: - ... porquanto o navio

Felicidade, na occasião de aprisionar. o Echo,

não tinha ainda sido julgado nem estava tri

polado navio inglez. Assim foi e versou a de
fesa.. do. advogado ingl-ez1 a qual foi applau-

dida e pro:fi.cua aos accusados, estes mesmos

l'ecebêrão parabens de Inglezes como homens

livres e defensores estrenuos de sua. liberdade.

Appareceu ent.,:'io algum- Inglez que dicesse:

- Estaes '~efendendo a cau a dos Brasileiro :

dos improperados traficantes} do assassinos do

Inglezes? Cumpre-me portanto" dizendo que,

quando não se déssem as expostas razões juridicas

davão-se razões de conveniencia :nós deveriamos

ceder, tolerar, para com toda a força podermo

reclamar pelo pagamento das pre as, que fôrão

mal julgadas contra a letra expressa das Con

venções de 1815 a 1817, á que se referia o

art. 2° da ele 26 de Novembro de 1826. A

este respeito direi mais, que nós outros" no de

seJo de adquirir uma falsa e nugatoria popu-
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laridade, imos mal e' mai compromettend o

o Paiz, as proprias pessõas e fortuna desses

mesmos, aos quaes nos inculcamos seus de-,

'fensores,imba:indo-os nessas falsas idéas. As. ,
estipulaçõe de 1815 a 1817, conforme a l'efe-

Tencia do art. ·2° da Oonv.ençao de 26 de No

'V'etnbro de 1826, fazião dependente a execu

ção ao al't. 1° desta 'mesma Oonvenção do

facto de serem os na-vios e:ffectivamente appre

hendidos com escravos á bordo. Este facto

era julgado por Commissões :mlxtas compostas

de individuosBrasileiros e de índividuo Inglezes.

A sentou-se que se fazia um grande erviço ao

Brasil dando por acabadas es 'as e tipulações E

qual foi o resultado? Além de deixarem de

ser julgadas por tribunaes emi-nacionaes, onde

exigiã.o-se precisamente aquellas condições, sem

as quae todo o apresamento era nullo, todo

o julgamento era insustentavel; deixa·se a des

cuberto o art. 1°, que qualifica o tranco de pi

rataria; nao se estabelece jámais nenhwn' outro

meio de se isso verificar~ deixando-se o tulgar

de simelhante imputação na generalidade do

direito commLlm} ad instar das fu:fferente Oon

venções feitas com outros paizes, principiando
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pelo Governo Pol'tuguez. Qual é o resultado

disto? E' que então tinhamos s6mente ele

queixar-no do Governo Britannico; agora nos

queixamos da Grãa-Bretanha, da Françà, da

Sardenha, de Portugal e nào. sei de quem I?ai.,

porque, indo assim, em pouco tempo estaremos

mal vistos e desconside~'ados de todas as Nações

por causas de c1ifferentes excessos de relações.

O Sr. . Machado dá um aparte que não

ouvunos.

O Sr. Rebouças: - Eu não fallo para o

nobre Deputado, . que me tem ogeriza depois

que não achei constitucional e conveniente que

os Magistrados perpetuos fôssem periodicos ...

O Sr. N. Machado: - E eu tenho em máo

juizo as idéas'impertinentes do nobre Deputado.

O Sr. Pl'esidente: - Attenção! ! .

O Sr, Rebouças: - Está muito verde para

se engu' em meu Juiz.

Sendo este o estado da questão, vejamos

mais as consequencias desta posição falsa, a

que fomos levados. O nosso Paiz tem uma de

cidida tendencia a se servir de braço Mrican08:

essa mesma Nação co~tra a qual nos queixamos

nos ensina continuadamente o moelo d~ haver
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esses Africanos sem ser p~lo commercio vedado

não 9.ueremos haver o's Africanos assim, que

remos o commercio illicito, ou pelo menos o

toleramos. Ha tanta COlna de que 1..LÓS pode

-riamo fazer esta questão de uma maneira justa.

e nobre! Uns sobre que fazemo s questão? É
obre o bill inglez. O que fez o bill ? Restabe

lecer a leg-islação ingleza preexi tente ás con

yenções que nós tivemos. Mas diz-se: - De

maneira nenhuma entraremos em convençao de

qualquer natureza que seja com a .Grãa-Bre

tanha, sem que retire o seu bill. Ora, façamos

outro tanto, uma Lei sujeitando á pirataria e a

serem julgados pelos nossos tribunaes O' In

glezes que trafica sem. Dada a hYPGthe e de

que o fizessemos, pois que podemos fazer outro

tanto, achariamos nó licito e decoroso que o

Governo da Nação Ingleza ou de qualquer dessas

outras.r ações viesse dizer-nos: - Se quereis con

vencionar sobre nos o interesses pendent~s,

haveis de fazer primeiro com que o vo o Oorpo

Legislativo casse a Lei a este respeito?

ão, senhores, a Lei existe por falta de con

venção; logo pois que haja Convenção, a Lei

nao poderá existu.'.
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O Sr. F. Leite: - Assim como não existe

a de 1810.

O Sr. Rebouças: -Todos os intere ses no so

ficão á margem; n6 .não tratámos de cousa

alguma com a Ing'laterra; estaremos na mesma

razão com Portugal, com a França, com a Sar

denha. Quaes são os fundamento por que e

sobr}estar -e julgar-se boa similhante situação?

O :fundamentos não são bastantemente ex

plicit~s, nossas informações officiae o dizem'

a Lei de Abril de 1825 na França, e em Por

tugal a de 10 de Dezembro de 1836-, a .qual

é uma reproducção da de 23 p08teriór á nos a

Independencia, e que alguns Ministro nos~o

a tolerárão, e fizerão di to argumento em sellS re

latorios e em seus discursos; e então não havia

o caso! O resultado disto é uniã. constante des

intelligencia inteiramente resultante do estado

vago e indeterminado em que ficou o art. 1°

da Convenção. (Apoiados.) Não convém preci ar

isto, nem fazer discursos tendentes a isso.

E' melhor continuar dizendo que não que

remos convenções de qualidade alguma.

O prejuizó todo, porém, é nosso, a desconsi

deração é nossa.
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Ainda sobre a verdadeira intelligencia do

art. 10 da Convençã,o de 26 de Novembro de

1826. . . ão é pjrataria conforme o Direito

das Gentes; mas não o será conforme o Direito

pacticio? Este Direito pacticio não será reci

proco ás partes pactuan.tes ? . .. E sendo-lhes

reciproco? pergunto se a cada uma das partes

contractante não competirá applicar entre si

esse direito sobre as propriedades e os indivi

dnos, que lhes pertenção, julgando-os, como em

geral compete a todos os povos julgar os com

prehendidos nos Direito das Gentes?

Iortanto, parece que nem à priori em 're

laçãp á Lei exi tente desde as Convenções de

1810, nem à posterio7i em razão do art. 10

tia Convenção de 1826, que cas ou toda as

estipulaçoe de 1815 a 1817, nao é concludente

<.\ negativa da jurisdicção que uma das duas

Nações pactuantes a fizesse exercer fazendo reas

sumir seus tribunaes, como aliás se arrogã,o as

Nações, que não têm pactuado cousa alguma

comnosco a simelhante respeito. Considerarei

mais que por causa desse proclama - Nada

de com nções ! - Vamos soffrendo não s6

mente em nossa dignidade, senão tambem nos
R. II . 30
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venção .alguma com os Estados-Unidos em con

sequencia de não terem concorrido tantos navio

como concorrião aos portos do nos o Paiz para

transn,ortar mercadorias, somos levado a éli&

trahu: nossos barcos quasi unicamente empre

gados na cabotagem, para torna-los transportes

e alg~s delles vão demandar os mercados do

Estados-Unidos. Em consequencia pois dessa

falta de Convenção, achão-se os genero do

seu carreg'amento sujeitos a uma imposiçã? ,de

mais 20 %.
O Sr. Junqueira: - Quem é que paga esta

imposição?

Q Sr. Rebouças: - O producto brasileiro.

Um Sr. Deputado: - Porque está falIando

em uma cou a que não existe?

O Sr. Rebonças : - Se existe ou não, respon

da o Exm. Sr. Mini tro que 'aqui está pre ente.

Tem-se lito que ha razã,o para se suppõr que

isso não se verifique. Mas o s6 receio' de se verifi

car ha embaraçado o commercio, o que por si

s6mente é um grave mal e cau a muitos

preJUlzos.

S. Ex. nos dice qlle já começou a reclamar
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por notas reversae, e espero bom resultado

dessa nossa reclamação.

Reclamando terá o nosso· Governo a mesma

força de independencia, que teria para realizar

outras reclamações de honra e dignidade nacio

nal, se por uma preexistente Convenção com

os Estado -Unidos as nossas relê:Lções commer

ciaes estivessem muito precisas, muito liquidas.

As mercadorias,. que nós exportamos para os

Estados-Unidos ão de natureza a ter muitos

concurrentes, e por consequencia qualquer en

cargo mais de impostos sobre os encargos ordina

rios sobrecarrega mlúto o commercio, e, por

consequencia, diminue muito o valor real que o

Paiz tenha de receber de seus productos. ao só

ha damno directo como damno indirecto. Em

quanto se vacilla sobre ser ou nao ser aSSlffi

as compras. os embarques, o pagamento de

direitos, os fretes de transportes, tudo padeee,

tudo são embaraços, e todos em prejuizo da

nossa agricultura.

Mas diz-se -Faça-se outro tanto: direitos clif

ferenciaes, retalias - P~ior, muito peior; po

deriamos nós impôr 20 % sobre o trigo, so

bre quaesquer cereaes estrangeiros? De:::;graça-
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damen.te isto seria contra nós, porque nós ha

viamos .de comer pão ou bolacha estrangeira,

quér custasse 16, quér.20, quér 30.

O Sr. Junqueira: - Eu falio das fazendas.

O Sr. Rebouças: - A imposição seria desgra

çadamente contra nós. A este respeito conside

rarei que no anuo passado passou aqui uma

imposição .sobre caixeiros como protectora da

vocação, que tinhão ou podessem ter os Bra ilei

ros ávida commercial. O que é certo é que ella

veio encarecer mais as mercadorias: e que os

Brasileiros de vbcação ávida commercial para

se darem á ella proficuamente n~o carecem

disso.

Eu vi comprehendidos como caixeiros un

poucos de vendedores de pão; os donos das pa

darias hão de augmentar-lhe o preço para faze

l'em face á maior despeza, e portanto a imposi

ção é contra o Paiz.

- Todo o comprador de mercadorias nossas,

que as tiver de 1evar pa~'a Paiz estrangeiro, ha

cie calcular com a. importancia das imposições,

com quanto ellas poderão valer no mercado, a

que se destinão, .em concurrencia com outras

mercadorias de outros Paizes, porém da mesma
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natureza; e nesta razão hão de abaixar ou aug·

mental' o preço em suas compras e contas dellas.

Em nosso Paiz do mesmo modo, o mercadol'

que comprar trigo, tecidos de algodão fino, de

lã, ferro, aço, etc.; todas as mercadoria~ dos

Paize estrangeiros, ha de calcular com as im

po içoe ; e sendo ellas mais elevadas ha de ven

der mais caro; e quem o ha de pagar será o

agricultor, o con umidor; em geral a Nação

toda productora e consumidora.

O Sr. Junqueira: - Os Inglezes quando im

põem na Inglatena, é contra elles?

O Sr. Rebouças: - Tanto é, que a respeito

dos produetos denominados coloniaes, sir Robel't

Peel teve de ceder á opinião da maioria do seu

Paiz, a elos consu midores em geral,' dós fab,rican

tes e do commercio que sobrepujou a força e

poeler dos pl'oprietarios; comprehendeu mui fa

cilmente o grande estadista inglez que dimi

nuindo os direitos, estendia-se muito mais o com

mercio, haveria maior e mais amplo consumo das

mercadorias das fabricas inglezas, os transportes

crescerião em numero, tornar-se-hião mais faceis,

etc. Por con equencia todos es es no os ar

rufos, que não se poelem qualificar por menos,
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não dao em resultado senão sobrecanegar de

impostos a classe agricola e industriosa; os con

sumidores em geral no Brasil. Por consequell

cia outra politica; é aqui que tem bôa applica

ção o t~rmo - politica - ; é aqui que carecemos

de que o nosso Governo mude de politica, ad

mitta todas as Convençoes razoaveis, sem pre 

cindir das reclamações, que po~' cau as preexis

tentes lhe cumpre não ces ar de fazer; preste- e

a algumas concessões para que o mal seja me

nor ou o bem maior.

Esta é a missão dos Governos, esta é a espe

cial attribuição da diplomacia, preferivel á fazer

notas e protestos em vão para entretenimento da

publica expectação illudindo as pessõas e sacri

ficanÇlo vidas e fortunas.

O orador profere mais algumas palavra ,como

reflectindo comsigo mesmo, e conclue d,izendo

que na conformic1,ade .exposta vota pelo pr?jecto

de Lei de Orçamento.



OAMARA DO DEPUrrADOS

essão cm 21 deJunbo de l84c7.-Pl'e idencia do Sr. Dias
de Carvalho.

Escrutinio secreto.

O Sr. Rebollça.S; - Se bem comprehendido

tenho a discussao occorrida, parece indubitavel;

e eu creio que a Oamara deseja uma reforma a
respeito da vota.9ão nos neg'ocios inc1ividuaes;

porém o meio proposto pela maioria da Mesa,

defendido por algumas das mais notaveis capa

cidades de ta casa, me parecb que não é o mais

convenien~e, nem o mais con entaneo ás no sas

instituiçãe .

Se porventura se tiyes e propo to a votação

nominal nesses casos; seria isso uma reforma
'. .

tutelar e u tentadôra da liberdade de nossas

cou cie.ncias; si se tives e propo to depois da

votação symbolica uma rectificação por escru

tinio secreto, algllfi cabirrieuto teriao as obser

'vaçoes daquelles illu tres propinantes, que to-
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márão, por exemplo, não nos negocios inclivi

duaes, porém nos geraes, os usos e costumes de

outras Nacões, que nos precedêrão na adopção

e pratica do systema elo governo repre. enta

tivo.

No primeiro caso, não s6 se daria em geral

e sa razão tutelal~ de que, faliei, mas tambem

corrigiriamos o vicio, que quasi todos achão

existir no corpo' co11ectivos, de não serem o

mais aptos para decidir 'de negocios individuaes,

porquanto, a aileg-ada razão de se vêr a respon

sabilidade moral attenuada pelo numero, desap

pareceria .chamando-se cada um dos membro

deste corpo, tão numeroso, a dar o seu voto da

maneira a mais positiva, apparente e osten iva

possivel. Então n6s todos como cada um, no

julg'Hr dos negocias individuaes, nos approxima

riamos do proceder das autoridades admini

tractivas e judiciarias, que de seu dever como

ele seu uso e costume, não recuão diante da

responsabilidade legal como moral e muito po

sitiva. Por outro lado manifestada a votação

pela maneira symbolica, que na generalidade é

o que está estabelecido e seguido entre nós

quando alguem requeresse a rectificação de11a



- '.i3 -

pelo meio proposto da votação secreta, então é

que o resultado desta combinaria com a votação

ostensi, a e. lhe serviria de apoio tutelar.

Mas, s6Rhores, a votação secreta, absoluta

ment8 e tabelecida, como propõe o parecer em

di cu são, para com os negocios individuaes,

que uma emenda do illustre orador, que me

precedeu, consignou em uma vasta generalidade,

parece que nos pôria f6ra de todo o cir

culo da clvilisação, que os autOl'e que tratão

desta materia têm de cripto e ex.posto (M'l.titos

apoiados), n.a theoria e na pratica dos Corpos

Repre 'entativos, ponelo-nos indevielamente abai

xo de toelo esse gráo ele inelepenelencia, que

exercem as outras autorielades sobre negocios

ineliviel,uaes, é ás vezes muito mais grave

e que dependem ele viela e de morte. Ao contra

rio, a v·otação nominal, 0l!- quando menos, a

symbolica com a \rectificação da votação por es

crlltinio secreto, traria a vantagem (já que tanto

apreciamo as affeições indivieluae') ele pro

porcionar-Ihe~melhormente o unico criterio, que

lhes apraz presentemente no julgar elo merito elos

ostensivos Representantes do Paiz, não pelos

bens, que geralmente tenhão feito á cau a pu-
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blioa, senãO' pelos favores que individualmente

tenhao cumprido.

Se, porém, a despeito de tudo, ti vermos de

no retirar e subtrahir á. circum pção da opi

nião, que tanto prezamos individualmente, se

tolhermos esse ponto de criterio, a que ficaremos

e ficaráõ reduzidos os Representantes da Naçao

nesta casa? ao lhes merecerião provavelmente

confiança alguma, e então o resultado seria o

sacrificio, não já de um ou de outro individuo,

que desmerecesse o favor da reeleição no con

eeito de outros simelhantes, com os quaes se

achasse intere: 'eiramênte relacionado; mas o

desconceito intell:o deste corpo collectivo, por

quanto não se danuo ssa outra especie de

prevaricação individual, r.revelação do escrutinio

secreto, o desconceito na hypothese de dissipa

ção dos haveres e clinheiros publicos ou da

perpetração de injustiças na' exclusão das bem

merecidas graças, que "areçao da nos a sancção

para 'se fazerem eifectivas, seria inevitavel; sim

o desconceito individual passaria a ser geral

(Apoiados); o desconceito total do corpo seria

a morte, senso geral, ao meno 'parcial do sys

tema representativo.
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Senhores, este. systema tem por elemento

a publicidade, e com elle a desconfiança

razoada: é a publicidade a garantia dessa

desconfianca razoada, e que devidámente cor~

respo~dida se converte em confiança salutar.

hiamos nós subtrahir-nos á essa desconfiança

razoada ? O -t.ro seria desgraçadamente o re

sultado.

A publicidade accede em politica e principio

de, sem quebra da justiça; fazer o maior bem e .

evitar-se o maior mal: que bem pois, fariamos

nó , em homenagem ao principio de ju tiça,

subtrahindo-no á toda a inspecçao do Paiz, que

representamo ?

Qua:l é o maior mal que evitariamos? Oerto

que n,ão procede 11em assim deve p;oceder nen

hum representante de ol1?-'em, procurador em

causa geral e particular.

Eu avancei uma outra propo lçao; dice que

de simelhante maneira nós nos pôriamos excen

tricos á civilisação dominante, a todos os usos de

todos o corpo deliberantes homogeneo , donde

aprendemos, e d'onde devemos continuar a apren

der. Por exemplo, no Parlamento Inglez, con

sIderando a Oamara dos Oommun , tem cada um
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de seus membros o direito de reclamar que as

pessõas, que observão suas sessões, e podem alli

tomar notas stenographicasl .e púncipalmente,

os extrangeiros, se reti.Tem: a publicidade geral

torna-se meia publicidade declarando-se a sessão

secreta.

Mas quem é que se atreve fazer uma tal

reclamação? Notai que é meia publicidade, por

que a votaçao individual fica conhecida á gene

ralidade dos membros da casa, porque a votação

não fica reservada a cada um dos votantes.

Na França, pela Oarta de 1814 e 15, no art.

44, era dado a cada um dos membros da Oama

ra dos Deputados. apoiado por mais 4, ao todo 5

membros, declarar a sessão secreta, retirando-se

todos os espectadores. Mas aconteceu este facto

notabilissimo. Discutia-se a reforma da Lei eleito

ral de 1817; a discussão tinha subido ao gráo

de interesse compativel com o seu objecto; mTI

dos membros da maioria ministerial quiz usar

da attribuição, que lhe competia pelo art. 44 da

Oarta e fez a sua moção. O Presidente da ~a

mara Franceza mostrou-se como que interdicto,

todos se considerárão em estado de maior coacçao

moral po sivel! ... Então o Guarda-sellos, :M. de



- 477 -

Serre, subio á tribuna e exhortou ao membro da

maioria ministerial, que cedesse do seu direito,

porque aquillo era em deshom'a da França, e

compromettia o Governo... E de facto, a discus

são continuou publica até a votação.

E' de notar que ahi dava-se esse direito, mas,

á respeito das Leis geraes e da rectificação da

votação por escrutínio secreto, ampliado ás Leis

departamentaes por um outro novo Regulamento

modificativo do preexistente, merecendo muito

menos do que a legislação geral e local quaes

quer negocios individuaes.

Entre nós bem sabemos que sobre negocios

de interesse p~blico admittem-se por excepção

as sessões secretas, as meias publicidades ; por

que, aliás, nenhuma publicidade nos negocios

individuaes como se porventUl'a, em algum caso,

elles fõssem mais graves do que a mais grave

excepção dos casos de interesse geral da causa

publica? !

Entre os autores, que tratão da materia, ex

professo, Benthan admitte .0 escrutinio secreto,

como tutelar do voto livre em circumstancias

muito especiaes e de imminente perigo para os

votantes, e traz por exemplo o caso da Polonia
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em 1788 01)re a votação em favor de uma com

missao, que dirigi~se as operações dos corpo do

exercito, independentemente do conselho admi

nistrativo, q,:e exercia o Governo supremo du

rante o interval10 das dietas, e mostra que toda

as experiencias da votação symbolica, rectifica

das depois pela votação secreta, davão em re

sultado o contrario. e sempre o da votação se

ereta no intuito tutelar da liberdade e indepen

dencia do Paiz e da defesa, que lhe cumpria

oppõr ás .pretenções do Gabinete de S. Peters

bmgo, ao qual se mostrava suspeito de aifeiçoa

do aquelle Conselho governativo.

Este mesmo exemplo, porém, com toda,s as

circumstancias, de que é revestido, provando em

favor de escrutinio secreto como tutelar das

consciencias dos fraco para affrontaJ.: todos o

perig'os de uma votação publica, é ,tao sómente

applicavel aos casos, em que se trata de esco

lhas pessoaes de individuos, que têm de er

encarregados de grandes attribuiçõe~ a despeito

de outras, investidas de poder e autoridade emi

nente, e firma a regra geral em outros caso.

Nós temos consagrado essa excepção tutelar

em nosso Regimento a respeito elas eleições em,
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geral, e mesmo para as deliberações dos ne

gocios graves nos reservamos da publicidade

absoluta reduzindo-nos a meia publicidade nas

sessões secretas. I to mesmo previo a nos a

Constituiçao ; a qual por essa s6 excepção tam

bem consagrou justamente o principio funda-
. .

mental da publicidade, reconhecendo nella uma

mui válida garantia, assim como reconhecêra o

gráo de influencia, que p6de ter a conculTencia

na votação e a inspecção pessoal do fini tro

,de Estado, tolhendo que elles possão assi til.' e

votar, nao endo como Senadore ou Deputados,

ainda obre as Propostas do Poder Exeoutiyo

quando prescreve sua ausencia ao tempo das

votações.

Nesta mesma limitação a Constituiçao não

menos con agTou a regra geral de devêrem ser

publicas todas as votações.

Em ua conformidade o nos o Regimento

consagra o principio da votação secreta a res

peito da. escolha de individuo ; mas 1.1Unca a

re peito de qualquer deliberaçao, que, sendo

desempenho das nossas obrigações coma 1an

datarios da Nação, nao p6dem, deixar de esta"r

debaixo de sua inspecção. E e é isto o que
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procede geralmente a respeito dos rnpregados

vitalicios, comquanto maior direito não deve sub

sisti.r .a re peito dos membros de uma Camara,

que individualmente tem uma existencia tem

porar.ia, e que carece dos jtúzos do seus repre

sentados, para que sua r~iteração e continuidade

no desempenh0 do mandato seja conforme aos

interesses geraes do Paiz, e um premio, um

testemunho o da approvação de seu compor

tamento.

Senhores, nesta discussão tenho vi to extra

ordinarias anomalias, a cuja oqservação me te

nho eonvencido de que havia e ha um decidido

desejo de acertar; e este desejo de acertar era

tão gTande nos que desejão a reforma tutelar,

que foi ao ponto de ser o escrutinio secreto

refugio dos meticulosos, como um meio de

força, como um· estimulo de independencia.

Considerando isto, lembro-me d'um facto da

a:ntiga historia. No tempo, em que Athenas em

pregava todos os meios para resistir a Felippe

e a Alexandre da Macedonia, Demade, um dos

oradores contemporaneos de .Demosthenes, me

ditou introduzir em Athenas as Leis de Lycurgo

n0 intuito de com ellas regenerar seus cOllci-
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{ladãos. Foi dizê-lo a Phocion declarando-lhe

que poria em pratica o seu pensamento, fazendo

a proposição ao P9VO atheniense se Phocion lhe

pl'e tasse o seu apoio. Observou-Ih~ o digno va

rão que seria uma cousa bem de notar que

elle Demade com sua riquissima capa, envol

vido nos aromas mais exquisitos, apparecesse

diante cio povo de Athenas, propondo-lhe as Leis

de Lycurgo, que por sua severidade apenas ser

virão para os Lacedemonio. E' de notar que

os mais di tincto varões, encanecidos nos ne

gocios, assignalado pela sua integridade, fume

za de caracter e fortaleza de alma, tenhão ad

vogado o escrutinio eCl'eto como abrigo de

indepeudencia de ua votações nesta casa, e do

mesmo modo que outro no sos dig'uos collegas,

que dizem e provão sua integridade, fazendo

parte da Oommissao de Pen ões e Ordenados por

1iuas declaraçõe contra simelliantes concessões,

sejão os que tambem queirão o escrutinio se

creto. Eu os exhorto, pois, a que sustentem a

votação como até agora temos tido; e querendo,

Como cr io que quérem, alguma reforma, a vo

tarem que seja a da votaçao nominal, e s6mente

em casos excepcionaes para rectificação da vota-
R. II 31
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ção symbolica seja pelo escrutinio secreto, tendo

por certo que a votação nominal é muito mais

economica de tempo do que a do e crutinio

secreto, que tomaria da sessão a maior parte

do tempo, que devemos dedicar aos negocios

geraes da Patl'Ía, 9.ue muito carece de prompta

providencias.

O exemplo dos fortes reanime os fracos, se

os ha.

Voto contra o parecer.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 30 de JUlho de 1.8&;7.- Presidencia do Sr. Dias de
Carvalho.

Inalienabilidade dos legados de heranças.

O Sr. Rebouças é de parecer que este pro

jecto de resolução contém duas partes: entende

que a segunda é de evidente conveniencia, porque

bem se poderia entender que na subrogação dos

bens sujeitos á especie de vinculo) a que se refere,

não devesse ter lugar a que sé pretende por'

apolices da divida publica: e que aliás conc01;

rendo para augmentar a procura destes titulos

de credito nacional, ao mesmo tempo assegura

uma renda de prompta arrecadação e fiscalisação

a bem das respectivas instituiçces e dos seus ad

ministradores, quaesquer que eIles sejão, de boa

fé! Hesita, porém, a respeito da conveniencia

e vantagem, que se tivess"e em vista na primeira

parte do mesmo projecto de resolução, vendo

que litteralmente nada mais importa do que
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quanto se acha estabelecido e bem entendido

em direito; e que, não se 'podendo suppôr que

o legislador se occupasse de uma disposição

superfiua e desnecessaria, poded. a proposição

enunciada dar occasião a intelligencias des~

vau'adas elos principios estabelecidos, segundo

os quaes não ha duvida alguma que os bens,

de que trata, sujeitos a obras pias e de caridade _

são alienaveis por subrogação, comtanto que

nessas alienaçoes se conservem as obrigações

respectivas emquanto valiosas e duradouras.

Concluio que, votando plenamente pela 2a parte

da resolução, deseja obter alguns esclarecimentos,

que o til'em da hesitação, em que se acha, sobre

a primeu"a parte, e o decidão a votar tambem

por ella.



OAMARA DOS DEPUTADOS

Se são em 30 de Julbo de 186-7. - Pre"idencia <lo Sr. Dias de
Carvalho.

Ol'çamento da Fazenda.

O Sr. Rebouças, comquanto lhe pareça a

Oamara desejo a de votar quanto antes sqbre

esta parte do orçamento, entende que se não

devel'ia deixar de submetter á sua conside

ração, á da illustre OoIDIDissão e do Exm. Sr.

Ministro da Fazenda algumas observações, que

lhe parecião interessar á cau a publica e ao

exercicio . da mais bem ac1ministrada justiça.

Notou que, sendo o relatorio desta reparLição
,

as az luminoso e muito bem motivado em alguns

dos 'seus topicos, .a illustre Oommissão o não

cOlTespondesse no projecto, que se discute:

vendo-se mesmo que sobre, a amortização parcial

da divida publica externa modifica a Proposta do

Governo, querendo que continue a ficar sus

pensa e circumscripta á cifra dos jmos.
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Observa que a despeza, que annuabnente se

faz com a divida interna e externa excede a

9.000:000$000 i mais de um terço detoda a renda

orçada em 25.000:000$000 i e que tendo-se

de pagar ao par a divida externa em 1853 e

1854, seria muito de interesse nacional que

se fizesse todo o esforço para adiantar sua

amortização parcial, I e nunca prorogar sua

suspensão: assim como lhe parece mais van

tajoso concorrer para a subida do cambio do

que para a sua conservação, como por uma

~ei se pretendeu fixar a 27 pences por 1$000.

Faz vêr que simelhante lei, que elle chamará

de fixação de cambio, consta do proprio re

latorio do Exm. Sr. Ministro da Fazenda (o

qual para elle quiz votos e nao discus ão) ter

sido inefficaz desde o começo de sua exenução

sendo o cambio na praça desta capital do Im
perio sempre acima de 27, e tendo chegado

a estar na Bahia e Pernambuco a mais de

30, e ultimamente tem descido na Bahia abaixo

-.los fixados ·27, segundo leu n'tm1a obser

yação posta no balanço da renda do ultimo

proximo mez, arrecadada na Mesa do Consulad()

da mesma provincia.



Observa que sendo as imposiçõel3, especial.,.

mente sobre o generos de exportação, cobraveis

ad valarem acontece que assim se não faz sempre

nem poderá fazer sua anecadação, convindo

aos contribuintes paga-las em especies metal

licas, emquanto o cambio estives e acima dos

fixados 27, e no papel circulante, dada a hy

pothese contrariã: difi'erença de que a Fazenda

Publica e não deveria considerar compen ada

paga do com as especies metallica aos empre

g'ados publico' e a outros seus credores, quando

ella chegassem para tanto e fôsse licito causar

lhes simelhante prejuizo.

Pondéra que lhe parece que o maior mal

é dos prodilctores dos mais importantes ge

nero de 'exportaç,ão, como café, as ucar e

algodao, sendo, como devedore,s em geral dos

capitali ta , sempre sujeitos ás desvantagens da

subida do cambio e inhabilitados para se apro

veitarem da descida delle na razão de maior

preço nominal dos mencionado producto, pa

gaveis com o meio circulante geralmente es

tabelecido. Entende que e deveria estabelecer

por lillla determinação geral legislativa, que

toda as convenções, não havendo estipulação
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especial em contl'ario, se cumpri em no valor

do meio circulante regulados pelo ambio da

praça ao tempo das mesmas convenções; o que

tirando todo o inter e em promover aclrede

subidas e descidas do, cambio, concorreria para

que sua subida, sem prejtidicar 'a alguem,

servisse a designar o maior credito dos fundos.

publicos e o do actual meio cu:culante, em

verdade meramente fiduciario.

Parece que a illustre Oommíssão devêra ter

em consideração a parte do l'elatorio do Mi

ni teria ela Fazenela, que trata da conveniencla

de substituir as apoJices elo Jtu'o de 4 e 5 por

equivalente valor de 6 %, vi to que i to

em verdade simplificaria a escripturação e con

tabilidade re~pectiva, e reportaria á Fazenda

Publica a vantagem ele as haver em razão ele

serem os juros das mesmas apolices ele me~os

de 6 % desproporcionaes ao seu preço no mer

cado.
Simelhantemente diz que lhe parece digno

de consideração o outro lugar elo relatorio

sobre os jtu'os do dlliherros do' orphão , o'

quaes conviria que fôssem convertidos em

apoJices, pois que assim o r~ncl.imento elo cl.i-
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nheiros uos meemos orphãos nunca seria menor

do que o de quaesquer outros credores sobre

ftmdo publicos) e a Fazenda Publiea deixaria

de ser prejudicada, vindo à despender-se sobre

alguns desses dinheiros màis de 9 %, quando

não immediatamente recolhidos aos cofres pu

blicos das primeiras capitaes do Imperio.

Faz vêr que lab?ra em falsa persuasão o

relatorio quando ruz que para facilitar as en

tregas se havia pre cindido elas precatorias,

fazenelo-a por meros officios; porquanto por

precatoria~ rec~biao immediatamente as partes

e por officios é necessario que os Thesoureiros

dos Orphãos vão receber, depois de cumpridas

as exigencias officiaes, e dos cofres dos mesmos

orphãos, para que então ás partes se verifiquem

as entregas' devida com maior despeza de

tempo, trabalho e emolumentos.

Reclama mais a attenção da Cam~'a e do

Exm. 1YIinistro do Thesomo obre a parte ao

relatorio, que tem por titulo - Peculato do The

soureÍJ:o dos Ordenados -, e a lê por inteiro,

oQservando que não foi, cumprindo-se regu

larmente as lei, que se l'econhecêra alcançado

para com a Fazenda Publica o dito ThesoUl'eiro
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mas SIm por occasião de se verificar uma pe

quena difl'erença do saldo na conta do exercicio

de 1843 a 1844; ,de maneira que, si se tive e

salvo simelha.nte apparente dift'erença J conti

nU::Ll'la a ficar desapercebido o prejuizo ac

cusado de 12O:337$987 a respeito de se exer

cicio, e o de 58:665$231 a respeito de 1845

para 1846, achando-se-Ihe vestigios de se pre

tender encubru:, do mesmo modo que o ante

cedente, no darem-se as folhas por totalmente

pagas segundo os falsos resumos nella lançados.

Expõe que, dizendo o relataria que era já en

trada para os cofres toda a importancia do

primeu'o alcance de 127:330$987 e se e perava

que o Thesouro não ficasse prejudicado, por-
I

que, para indemn,zação do segundo, parecião

sufficiéntes o ben::; sequestrado , que ainda não

tinhão ido á praça, cumpre que aCamara eja

informada da clamorosa injustiça, que nissu

houve, e parece querer-se que chegue ao maior

exu'emo de escandalo, visto que nesta parte

o relataria não deixa de ser omisso. Expõe

que Manoel Moreira Lyrio da Silva Carneii'o

sendo Empreg'ado Publico de Fazenda, foi no

meado Thesoureiro dos Ordenados da ProvincÜ1
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do Rio de Janeiro em 1833, na conformida;de

da Lei de 4 de Outubro de 1831, no ~eu art.

88, referente ao tit. 4° do Alvará de 28 de

Jlmho de 1808; e assim servira o nomeado

ThesoUl'eiro dos Ordenados da. Provincia do Rio

de Janeiro sem fiança alguma até 1836, tempo

em que a prestou, assignando-a, como seus

fiadores Manoel Moreira Lyrio e Francisco

Pereira dos Santos Crasto.

Continuando o Thesoureiro dos Ordenados da

Provincia do Rio de J anei.ro a servir até 1840

conforme o Tit. 4° do mencionado Alvará de

20 de Junho de 1808, passou a ser outro

depois ~e 20 de Junho do dito anno de 1840,

e a nomear-s@ Thesoureiro dos Ordenados do

Thesom"o, a ser encarregado de fazer paga

mento', "que até então erão f~itos pelo Thesou

reiro Geral do mesmo Thesom'o na importancia

de mais de mil contos e setecento mil réis,

a augmentar-se esta Repartição com mais um

Ajudante, um Fiel, dous Escripturarios, e a

prescrever-se que os pagamentos se fizessem por

folhas distinctas e as quitações fôssem nellas

lançadas ; que houvesse balanço ~ario no cofre

e mappas da Contadoria de revisão até o dia
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10 ele cada mez; que na mesma Contadoria

seria observado o Tit. 40 do referido Alvará de

28 de Jlmho de lS0S} e que até 3 de Janeiro

o saldo existente em caixa seria entregue ao

ThesomeÍl'o Ger~l do Thesomo, o qual seria

tambem fiscal do ThesúureÍl'o elos Ordenados, etc.

Assim pois se deveria ter que aquella fiança

prestada em' 1836 ao ThesomeÍl'o elos Orde

nados do Rio de JaneÍl'o, nomeado em 1833

caducára desde que elle passára a ser outro

pelo Regulamento de 20 de Junho de 1840

tanto por esta razão, como porque o mesmo

Regulamento, acautelando minuciosamente o

emprego dos dinheÍl'os a cargo do Thesomo

quando instituíra sua fiscalisação, não fizéra

menção alguma de fiança; e finalmente porque

devendo ser ella muito maior, no caso· de dever

existir) succedêra o contrario que,' fallecendo o

10 fiador Manoel MOl'eira Lp'io, nunca se cuidál'a

de exigir-lhe ll,IU substituto qualquer. Apezar

porém, de tudo foi de Franci.sco Pereira dos San

tos Cl'asto que se arrematárão bens na impor

tancia de mais de 90 contos de réis para in

demnizar a Fazenda Publica o mencionado

prejuízo, perpetrado pelo seu Thesoureiro, eu
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Escrivão e seu Addido, segundo diz o proprio

Relatorio do Exm. lVIinistro da Fazenda.

Pondéra que é tão manifesta a injustiça do

expo to procedimento para com Francisco Perei

ra dos Santos Crasto sobre facto não occorrido

durante a fiança, que prestára em 1836, quanto,

ainda que podesse sub i tu:, subsistisse e~sa fiança

ou força extensiva á nova obrigação, posterior

mente contrahida por Manoel 'Moreira Lyrio da

Silva Carneiro, conforme o Regulamento de 20

de Junho de 1840, CO)llO'O referido damno não

fôra causado s6mente pelo mesmo Thesoureiro,

enào pelo seu Escrivao e pelo Addido, que lan

çára o falsos reSllmo , dar-se-hia confu ão, e

por isso mesmo extincção de obrigação, concOl'

rendo na Fazenda Publica e por causa identica

o direito activo contra o Thesoureiro, eu E 

crivao, Addido, e a obrigação pas iva por estes

me mo seu proposto para com qualquer 3"

pessôa a quem elles tivessem damnificado no

exercicio de sua preposição official: sendo, de'

mais de tudo notorio que, si se tivesse cum

plido o § 4 do Cap. 4 do Alvará ,de 28 de Ju

nho de 1808, não entregando o Thesoureiro

Geral a importancia de uma, folhas em se
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mostrar devidamente dispendida a das folhas

antecedentes, e si se cumprissem por todos os

empregados superiores as disposições do Regu

lamento de 20 de Junho de 1840, nunca o

Thesoureiro dos Ordenados teria incorrido em

falta que nao fôsse immediatamente reparada

por elle mesmo com os seus bens sem prejuizo

do Thesouxo e de mais· ninguem; o que tira

toda a sombra com que apenas se podesse

acubel'tar a exposta injustiça de se fazer impu

tavel. á uma 3:1 pessoo de damnos, que, em

todo o caso, se nao p6dem moralmente exigir

por cau a de qualquer O'brigação, sem mostra-la

cumprida da sua parte, conforme as leis con

cernentes.

. Conclue dizendo que importa muito reparar

Rimelhante escandalo, e que a esse :fim oppor

tunam~nte proporá á deliberação da Camára um

artigo additivo ao presente Projecto de Lei de

Orçamento.



CAMARA DOS DEPUTADOS

SessiioelO 31 de Julho de i8'!7.- Pl'esidencia do SI'. Dias de Carvalho.

Negocios das 4-1agôas.

O Sr. Rebouças: - Senhores, havia-se nesta

Casa considerado debaixo de um aspecto menos

vantajoso a administração do Presidente da pro

víncia elas Alagôas, que ha poueo obtivera sua
demissão elo Govemo Imperial.

Apresentando-se o illustre Sr. Campos Mello,

fez o requerimento que se discute, depois de

uma justificação ao meu vêr pleua; como era

de e peral' do mesmo ex-.A.d.ministrador elaquella

provincia, certamente no intuito de corôa-Ia

com a exposição authentica desses documentos

ofliciaes, que requer pela maneira a mais con

cludente. A este requerimento o que é que se

poderia oppôr? Parece-me que seria, por exem

plo, que o requerimento era desneces ario ; por

quanto a Camara estava convencida d~ tudo

quanto poderia pretender o illustre Deputado

em justificação daquelle Presidente, ou que, não
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sendo da competencia da Gamara enunciaI' juizo

de consequencia a respeito dos Delegados .do

Poder Executivo, a vinda de simelhantes do

cumentos á esta Casa era sem nenhuma com

petencia directamente afficial, e assim qualquer

outra razão desta natureza, fundada no estado

de convicção da Camara ou impertinencia,para

se obter deliberativameúte um resultado de si

melhantes informações. Mas um illustre Sr.

Deputado, que desde o anno atrasado se occupa

de nesta Casa reiterar os odios e malquerença,

que concebeu e ficá.ra possuido o cida,dão, que

fôra Administrador da referiéla provincia no an

no de 1844, apresentou-se nesta occasião, de

que nao quiz prescindir, dizendo que como

accreScentar a um requerimento era l,IDl meio

de combatê-lo elle o augmentaria afim de isto

fazer. Mas afinal o illustre Deputado lhe não

accrescentou cousa alguma, pois que sobre a

Mesa ainda existe e contimía a existir isolado

o propl~io requerimento em discussão; d'onde

Be vê que o illustre Deputado se dignou pre

valecer de r.m incoherellte pretexto, que não

procurou ao depois' cohonestar, para assim illu

dir o Regimento da Casa.
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Senhores, custa-me muito occupar desse Cl

tdadao, que presidio de graçadamente a provin

-cia das lagãas no anno de 1844 e por muitas

razões, que deve ter conhecido a Oamara!

Mas 00mo Representante c1aquella província

por voto espontaneo da maioria deila, eu não

posso deixar de prestar-lhe neste sacrificio um

tributo le reconhecimento quando me importa

defender as pessôa mai distinctas da me. ma

provincia, -lue aqui tem sido nomeadas debaixo

do véo da desconsidera.ção, que lhes não per

tence.

Avançou o illustre Deputado, e repetidas ve

zes, que a maioria da província uas Alagôa

nao é lUD partido, ma uma coalisão' e, depois

de te! referido muito factos, attribuindo-os

.áqueila maioria 1 accrescentou que era uma

maioria facticia ou artificial. Senhores, (l hon

rado Membro é um Estadista de grande peso,

é um Phüologo consummado, é um homem de

espu:ito sem segundo. .. Por conseguinte, eile

não poderia, deixar de comprehender bem que

partido sUf>põe um todo a que pertença, e ao

menos a existencia de uma outra parte que

,esteja em collisão com esse partido; coaliçãg
II. II 32



não póde er nunca menos do que um partido,

porquànto uppõe a reuniao de mais ue 1ml todo

ainda que qualquer deHes seja de c1ifl'ercnte in

dole e conformação, comtanto que se tivcs. e

reunido para realizar algum fim de necessidade

ou convemenCla commum.

Sendo pois o homado fembro esta pessôa

tão abalizada e sublime em onhecimentos ge

raes de direito publico, e em litteratura, não

poder-se-hia enganar dando- coaliçao- por al

guma cousa menos e muito meuos do que par

tido-i e então autorisa-me a acreditar que á

palavra- coalição- quizesse o nobre Membro

associar uma idéa tão grande -como daquelle

outro orador da mesma communhão e das m~s

mas idéas, que nesta Casa comparou o soldado

preso a bordo do navio que o conduzira para

a Bahia a São Thomaz Becket, morto em

Bispo primaz da Inglaterra, e que, antes de

occupar o epi copado de Cantorbery, tinha sido

ClanceHer de um Rei da Grãa-Bretanha' a im

como, a esse mesmo soldado, preso, indiscipli

nado, n'lUll navio de transporte, comparou o

duque de G1.U e, lug::Lr-tenente de um Rei da

França. Sim, quando o homn.do :Membro affu'-
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mou maIS de uma vez que era uma coalição e

não um partido a maioria da provincia das

Alagôas, deixaria de ter querido figmar a coa

liçao das grandes Potencias da Em'opa contra

Napoleão Bonaparte, e excitar a idéa associada

do grande homem na celebre defecções de

:B'ontainebleau e ·Water~oo, 'comparando-as ás

duas hejiras das praias de Macei6 a bordo do

chaveco Cacad01'? I... M:-"5 deixemos ao homado
>

Membro o afanoso gôsto de nos excitar sime-

lhantes allusões a favor da sua sempre affir

mada palavra - coalição-, para no figurar a

maioria influente nos publicos negocio da pro

vincia da' 'Alagôas. Enti:etanto, não é para du

vidar que? nobre Deputado com a palavra

coalição- mostra que uma grande cau a reunio

os partidos, que elle dicera divergentes na mes

ma PFOyincia da' Alagôa , ou, as opinioes di 

sidentes, para repellir o inimigo commum, e que

es e .n;imigo era à oppressão do Presidente de

1844, que empregou todos o meios de violen

cia, os mais injuriosos á ordem publica~ contra

a liberdade do voto, reduzindo aquelle povo á

extremidade, ou de inteiramente deixar-se des

titúir de tudo, até dos attributos primordiaes
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da natureza racional) ou de o repellú:! ... como

repellio!

O Sr. Fernandes Barros: - São as ultimas.

O Sr. Rebouças: -Mas o honrado Membro,

pretendendo j ustifical' aquelie Presidente, diz

que elie não deprimira de maneira alguma a

liberda~e eleitoral dos povos; e que, ainda qnan

do tal fizesse, a resistencia legal nao teria lugar

porque a que elle rer - .hecia no individuo não

era dado exercer uma collecção de individuo.

DeL"'Co ao juizo d~L Gamara apreciar um sime

lhante principio!

O direito, que a cada um individuo compet

Exercer nas causas individuaes, não p6de exer

cer nos negocias geraes uma .collecção de in

dividuas, que constituem a maioria de uma pro

vincia? E para replflli.r a oppressão no que

mais importa ao cidadão em um Governo Re

presentativo, que é manter a liherdade do voto?

Accrescentou o illustre Deputado que era

desnecessaria essa resistencia, porque havia o

melO ordinario de representação. Senhores.

os m~ios ordinario de representação tinhao

sido exhaustos na provincia, principalmente para

com aquelle Presidente, mesmo a respeito da'
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eleições de Juiz de Paz e Vereadores na propria

capital, fazendo-se-lhe vêr e exprobrando-lhe

todos o meios extraordinarios, os mais escan

daloso e mesquinhos, que se tinhão empregado
,

para extorquir 08 votos dos proprios Guardas

Policiae , que, possuidos do sentimento de ci

dadao, não os querião sujeitar, e cuidavão sub

tl'ahi-los ás suggestões do arbitraria! '. . .. E

demais se, triumphante. daquelle Presidente a

opiniao geral da pro'irincia ainda chega a ser

ave samente deprimida; se, manifestada con

cludentemente a mesma opinião, garantida ao

palaclÍ1.111n da salutares providencias do Go

verno Supl'emo nacional: ainda 'a malevolencia

o odio e a inveja propugnã.o ou adamente de 

:fi.gUl'ar, empregando tudo quanto po são em

detrimento da mesma provincia. Como po

deria ter ella uma oz, que a defende e em
parte algllma si' e lhe tive e conseguido

tolher inteiramente a repre entação por melO

das Ul'na elcitoraes?

Por conseguinte, eu julgo que a todo o

respeito '.aquella re ~ tencia foi n ces aria, legal

e indi pen avel.

Mas diz o hODl'ado M mbro que a oalição
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já hoje não deve existir, e toca rebaie ao Go

verno, para que substitua as infiüencias, que elle

mesmo inculca estarem gastas, por influencias

novas, talvez as frustradas pela mesma gestão

do ex-referido ex-Presidente; declarando, que a

maioria da provincia triumphou porque tinha

o auxilio de Vicente de Paula, da opposição

em Pernambuco e o auxilio d:1 imprensa na

Bahia ; porque tinha o de uma parte da' po

pulação commercialmente preponderante em

Pelnambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro;

porque tinha no Rio de Janeu:o; nas folhas

da opposição, outros tantos defensores. É ver

dade que esse Presidente das Alagôas, para

illuc1ir o Governo Supremo, o fazia ou procu

rava fazê-lo pe:J;suac1iJ' do embuste de que o

movimento das A.lagô,as tinha sido pro~ovido

pela opposição do Rio de Janeiro, para assim

tornar odiosos todos aquelles cidada.os, que não

podião e~mbinar com sua administração ty

rannica: c1izia mais que os secundavão ,o na-
1

tmae::; de Portugal, que compunhão a maior

força do commercio do Rio de J apeu'o, da

Bahia, e Pernambuco, e assim por- diante.. Mas

tudo isto era uma invenção, e se desvaneceu
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inteiramente log-o que a verdade foi conhecida.

À maioria da provincia professava as mesmas

idéas do Governo de 1844 e dos outros, que o

tem succedido: ne ta razão a havia considerado

nesta Casa a maioria da Camara em 1843,

fazendo prevalecer a dos eus representantes

á. eleição dos contrarios, representante da mi

uOl'ia; objecto da apolog-ia do iUu tre Deputado.

Já na eleição para a Camara de 1842 o megmo

principio se tinha demonstrado, mediante sua

yerificaçao nesta Casa, da parte daqueUes,

que repl'esentavão a mesma maioria de hoje

por sua provincia, conseg-uindo ter o seu assento

de Der utados, apezar do Presidente daquelle

tempo fazer causa commum com a minoria, que

6 as iro deixára de o ser eifectivamente. Jem,

eIlhores, ao s6mente essas as prova . Foi para

a Presidencia das Alag-ôas o Desembarg-ador

Oaetano Silve tre , nomeado por um Governo

do partido, que depoi de 1844 deixou de exer

cer o Podl;)r Supremo acional' e o partido

Provincial, que o Sr, Deputado defende, contra

ria -a decididamente a e se Presidente;' foi

tambem assim nomeado eu successor o Sr.

DI', Per tti, ",note-se que era até condiscipulo
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da pessôa mais proeminente do partido contrari

á actual maioria da provincia, e, apezar dis 0r

em breve se achou queri lo la malOna e con

trariado pela minoria de que é apologista ()

illustre Deputado'.

Depois do Presidente de 1844 eguio-se o

Sr. Senador Caetano :Maria Lopes Gama, e em

pouco tempo ficou na razão de seus prede

cessores. O Sr. Marque Lisboa do mesmo

modo; e, finalmente até o Sr. Campo Mello! ...

que já nesta Casa leclarou pela, voz da mais in

genua sinceridade quaes forão as vistas com

que elle aceitou a Presidencia das Alagôa , e

como desejava alli fLmdar a sua ac1mini tração,

sempre no intuito da conciliação e do reconheci

mento mais eifectivo do imperio das lei e da

distribuição da justiça com indefectível imparcia

lidade. Ora sendo isto assim, e não poupando o

adversarios da maioria da provincia nenhum

meio para a clesacreditar na Côrte, na opinião

desta capital, nesta Camara e em todas a pro

vincias, c0I?-0 pretender-se inoulcar que o factos

não tenhão sempre realizado o contrario? Como

jámais abstér-se de contrapôr á evidencia da

verdade a malevolencia, o odio e' a falsidade?
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:Mas torna o nobre :Membro e diz qu!'l da

parte desta maioria tem havido quatro revolu

ções á. mão armada, em verdade difficeis ele

decifrar; e, querendo emibir o caracter dessas

revoluções dice: Bernardo de Mendonça foi

pronunciado corno cumplice de Vicente. Sobre

a guerra de Panella , em contraste, o proprie

tal"Ío do engenho tal, pessõa muito di tincta,

tronco da família tal, etc., foi comprehendido

na revolução de 24, degradado e condemnado

á prisão perpetua; de maneira que a pronuncia,

eguida de urna sentença absolutoria, conservou

aquelle cidadão impmificado da mancha de

uma méra suspeita de crime' ao contrario

uma entença condemnatoria em pena imme

diata á ultima não exprime cousa nenhuma no

paciente que não recommende espirito de ol'dem.

Ainda mais contempla o illustre orador do

lado da maicria um rapaz frenetico, que per

pet:rou. horriveis desorden , porém fora.g-io-s~ da

província evitando a acção admini trativa e

policial das autoridades e dos agentes da maioria,

que o mesmo illustre Deputado considera e

apregôa dominante: esse indivíduo, já sobre a

ae1ministr~ção elo Sr. Manoel Felizardo, que se
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con idera do partido do nobre Deputado, foi

entregue por seus p~oprios paréntes para ser em

pregad.o por di ciplina no serviço da marinha.

Em contrario, que, sobrecarregado de impu

taçoes de reiterado crimes, e alguns de morte

todas as administrações provinciaes lião men

cionado de uma maneira eSl ::mtosa e até horrivel

na expo içoes officiaes á Assembléa Legi latiya

da ProYincia, assim como por isso mesmo su

jeito a processos pOl' delictos, não 6 gravi simo

senão vergonhosos; esse homem, apezar de

as im notoriamente criminoso, é c~amado pelo

Presidente de 1844 para fazer parte da força,

que em nome do Governo Supremo tinha

de fazer acabar com as desordens por elle

mesmo Pre 'idente provocadas. Esse individuo

é contemplado em uma lista ao Governo Su

premo para er condecorado com uma das

insignia' de homa, que a Nação preser,a para

os seus benemeritos ! . . . Esse individuo, ainda

depois dessas tantas atrocidades famosas, e de

se achar sob a imputaçao de outras, que por

beneficio da Providencia se não chegárão a

realizar! 1... Sim, elle mesmo é l'ecommendado

nesta ücl,sa como uma pessôa illustre, que pelas
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perseguições das autoridades 'fôra constrangido

a percorrer a senda de todos os crimes, não

e respeitando nelle as qualidades da riqueza

(} da illu tração. " a qualidades não eu me

enganei. . .. os direitos da riqueza e dn. illustra

ção . .. Ao anal sar em que pode s m consi tir

o c1ireitos da riqueza e illustl'ação de um si

melhante inc1ividuo, perguntarei ao nobre De

putado se quando aquelle cidadão, com quem

elle totalmente se identifica e de quem se faz

écho nesta Casa, na provincia do Pará, abalan

çando- e a dar vôo de Tcaro, foi precipitado

no porão de um navio, tive. se de reclamar

obre ua liberdade por que direito reclamaria

esse cidadao? Os da riqueza e illustração, ou

o que a Lei fundamental do Imperio consagra,

e já se achavão litteralmente tabelecidos nas

ba es constitucionae da Nação Portuglleza

como Direito Publico mesmo do Brasil, fazendo

parte da sua Monarchia ?
Tornando o nobre Deputado á questao que

faz a ba e do requ rimento que se c1i cute, c1ice:

- ~ Essa maioria gasta tem feito tae e . taes

revoluçõe . essa maioria pernicio a e mortifera

tem sempr lançado mao de mentirosas de-
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nuncias.» O as as inato de um Tenente-Co

l'onel em 1843, etc., não Sê l'ealizou nada'

agora tambem em 1847 o as as 'inato de outro

Tenente-Coronel, de um membro do Corpo Le

gislativo Provincial, tambem denuncia e mais

nada, etc. E como por uma outra das idéas

associadas o illustre Deputado diz: O Presidente

de 1846 não (',orreu de uma maioria, se correu

foi porque na capitaes uma minima- parte da

sua população faz uma revolução e domina toda

a provincia, quando começa por assa. sinal' as

primeiras autoric1ade , tl'azendo por exemplo o

Pará em 1835! ...

Dar-se-la caso que se tivesse referido essa

historia como uuico recUl'SO de uma minoria,

que desesperasse de vil' a dominar a màioria?!

e que, como dominou no Pará, dominaria nas

Alagôas !. .. O caso, porém, é que um homem,

preso nas cadeia da justiça, pl'oce ado por

di:ffi~rentes delictos, e taes que deverião fazer

afastar de. ú todos os homens, nao :endo

aquelles que por cal'idad lhe devessem extender

a mão e lhe tivessem de applical' os meios,

que a humanidade e justiça n~o podem injusta

mente negar a ninguem, e te homem acha um
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cidadão que tinha sido graduado com o posto

de Capitão da Guarda Nacional para ser seu
. ,mensageIro ....

Este mensageiro dirije-se a um cidadão Vice

Presidente da Provincia com uma credencial

para que, reconhecendo-o, IhB expozesse o

plano, que se havia de realizar e este Vice

Presidente (direi que horrorisado da affi:onta! ...)

deixando de prender o seu emissario, nao di 

.correu como Valerio Publicola detendo-o! ...

Deixou-o ficar c ir-se em liberdade. E depois

que elle se fôra embora é que o ,Vice-Presidente

se resolveu denunciar o facto ao Pre idente da

Província. E entretanto que as im e imula,a o

delicto, já depois de descuberto e 1e ter lado o

Administrador da Provincia as primeiras provi

dencias para frustrar o plallea9,o ominoso atten

tado, que se premeditára e estivera imminente,

um outro di tincto personagem pressuroso lida

por subtrahir da prisão civil para a qual tinha

recentemente sido passado o chefe ostensivo da

horrenda desordem, seguramente para lhe con

servar a saude e vida, e ter ne11e com que nos

Tribunaes de Justiça désse um exemplo edifi

cante.
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o Sr. Presidente: - A hora dos requeri

mentos já é passada..

O Sr. Rebouças: - Acabarei já.

O Sr. Presidente: - A minha intenção não

é abreviar o dis.cmso do nobre Deputa.do, é

sim fazer com 'que o Regimento seja executado.

O Sr. Rebouças: - Eu concluirei já.

Senhores, graça a todos os Presidentes, e

em particular a aquel1es que, como o De em

bargador Caetano Silvestre e o Sr. Campos

M lio, que tenho a satisfação de contar como

meu homado coliega nesta Casa, se quizerão

ante expôr ás impntaçães dos malquerentes (é
a expressão mais tenue, que posso encontrar),

ainda que nao fõsse preservando- eao sacrificio

de suas proprias vidas, do que deixar qu tive e

lugar a desordem mais desgraçada; graças a

estes dignos cidadão e administradores, que bem

comprehendêrão o salutar principio da preven

ção dos delictos, admittido e aceito de todos os

póvo civilisado', no intuito da Administraçao Su

prema do Imp,erio, cujos Delegados erão, e .mais

explicitamente o ultimo, ainda modificando a

severidade das leis para exemplos de consequen

cias as mais proficuas ao Paiz. O resultado disso?
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rranto de 1843 para 1844, como de 1846 a 1847,

a, provincia pa sando em paz de uas adminish'a

ções para a de eus succe sare'. Um cx-admini 

trador em seu emprego profissional, outro entre
n6. em remorso', em n6doa alguma que em

bota e o lustre de ua vida publica' e o seus

antagonistas o que é que apresentárão? Uma

conta corrente horrivel e mesquinha, o panal

da de graça, que o tenta o sangue humano der

ramado o c1ispenc1io do Thesouro Provincial e
I •

1e permeio o burlesco de uns prato de p6

de pedra alguns ovo , e outra .in ignificante

victualhas, fÔrra dos ordenados e sempre á custa

da Fazenda Publica, Voto pelo requerimento.
I



CA~IA.RA DOS DEPUTADOS

C nclu tio da ses ão em ii de Agosto de i847.

Regulamento e pecial para o Guardas Na

ClOnaes.

Contimía a discussfLo do projecto que auto

ri a o Governo para dar um regulamento e 

pecial para a organisação das Guardas Nacio

naes das fronteira do Imperio.

. O Sr. Rebouças: - O primeiro exame, a que

cumpre sujeitar qualquerprojecto, que seja subo

mettido á deliberação nesta Casa, entendo que

o é da competencia: se está em nosso poder

decretar o seu conteúdo e, depois de resolvido

affirmativamente esta prejudicial, entKo pas ar

ao exame da bondade ou conveniencia delle.

O de que e trata, por sna natureza e f6rma, pa

rece q~le nos obriga necessariamente a resolver

pela negativa a questão prej udicial: porquanto

realmente importa uma clelegaç~odo Poder Legis

lativo ao Executivo. (Apoiados.) A Assembléa

Geral s6 p6de fazer lei~, interpreta-la, snspen-
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de-las revoga-las; e demais lhe cumpre velar na

guarda da Oonstituição. Ab Poder Executivo s6

compete a attribuição ele expedir Decretos, Ins

trucções e Regulamentos, adequados á bôa exe

cução das leis! E bem se vê que entre limites

taes e tão liquidamente estabelecidos, não p6de

de maneira algum~ ser admissivel a idéa de de

cretar a Àssembléa Legislativa que o Poder Exe

cutivo ou o Governo possa fazer Regulamento

de alguí.lln. determinada organisação: porquanto

se uma s~nelhante determinn.ção r<:speita aos Re

.guIamentos, que o Governo p6de expedir, elle a

tem por attribuição na Lei fundamental do Es

tado, e nao carece de mais autorisação alguma.

rApoiados.)

Se, porém, é uma outra cousa, que preten

demos decretar de~aixo da denominação de Re

.gulamento é inquestionavel que a tanto não

chega o nosso poder; pois que nao podemo

delegar a ninguem o de legislar, que nos é pre

.cisamente delegado pela Oonstituição.

Agora, Senhores, dizei-nos: é urgente e in

dispen avel que se faça isto? Responder-no

.heis :~ Temos confiança no Governo, nao lhe

.podemos deixar ele ofl'erecer, e menos lhe ne-
n 11 33
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garemos aquillo que de necessidade se l'equér

a bem do publico serviço em um dos ramo ,

que mais importão á nossa -segurança interna

e externa,. Pois bem, Senhores; s~ eu me po

desse abandonar sem limite, pela confiança

que tenho no actual Gabinet,e, até diria:

Fica o Governo autol'isado. para reformar a

Constituiçao ao Imperio no que respeita ás ne

cessidades e aos melhoramentos eleitoraes, con

forme o nobre Ministro no-las manifestou! . ~ .

- Mas porque não sou eu levado a isso ?
Porque não o posso fazer. Assim como não

podemos autorisar o Governo a reformar a

Constituiçao, tambem não '0 podemos autorisar

directa ou indirectamente para legislar refor

mando a Lei da Guarda Nacional, ou para

crear e estabelecer alguma especie nova sobre

a ol'ganisação normal do nosso exercito. De

mais, senhores, sois vós seáamente convencidos.

de que é necessario isto?

Está a maioria da Casa de accôrdo com o·

Gabinete?

Creio que em negocio nenhum a Camara apre

sentaria mais idoneidades para desempenhar o·

seu intuito de que na questão de que nos oc-
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cupamos: aqLÚ temos Generaes habillissimos, e

com elles mui distinctos Membros, que conhecem

optimamente em theoria e pratica todas as emer

gencias das localidades, assim por terem pra

ticado a guerra como por serem igualmente

naturaes das respectivas províncias, e terem nella

e nas limitrophes exercido empregos de grande

importancia. .r ao será, pois, conforme aos nossos

deveres, ás nece sidades e conveniencias expostas

que de tanta capacidades algumas se incumbão

de formular as bases da organisação, que se pre

tencle para que dellas se componha a presente

resoluçao?

Então nós a votaremos muito de bom grado j

nem poderemos deixar de assim votar accedendo

cabalmente á essa necessidade do Paiz e consecu

tivamente o Governo dará o apropriado desen

volvimento regulamentar á umas taes bases le

gislativas. Não será isto adiantar fazendo bem

um serviço?

Não é assim que conciliaremos nossos deveres

com a confiança, que no Gov~rno temos?

Perguntarei a cada um dos homados membro

qual é a organisação, que se tem em vista vo

tando para que ao Governo se confira este
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pod.er, que n6s não podemos conferir? Nenhuma;

ninguem ainda indicou a organisação que ~e

julgue necessaria..

N6s sabemos pelo que se nos ha dito, que

a do exercito já não serve; que a da Guarda

Nacional não convém; que a da Guarda Na

cional destacada não satisfaz, que a organi

sação excepcional, que se tem dado no Pará

e no Rio Grande do Sul, tambem nao é a

consentanea. Qual é pois a que se pretende?!

Reprovando todas as existentes, ou enten

dendo que ellas merecem modificação é porque

v6s as comparais com outra. Mas qual é e a

outra, que vos merece a preferencia, e não for

mulais em bases mui precisas para que mereça

a approvação da Camara, e, merecendo a ap

provação da Camara, possa ter essa reso

lução todo o prestig'io, necessario para infund?'

nos povos não s6 o respeito e a veneraçao

em que se deve ter o Corpo Legislativo, como

toda a confiança e seguridade, inherente á ob

servancia mais escrupu]o"a e indispensavel das

instituições juradas. Deste modo toda a di cussão

até agora havida teria sido dispensada; não

se teria despendido o que se tem dito na Casa
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pam justificar a proposta resolução como ur

gente; nem se tel'ião trazido á consideração essas

outras circumstancias, que recentemente occone

no Rio da Prata.

Senhores, não nos bastaria dizer que aquellas

localidades são di.:fferentes do que importa em

geral ao Imperio? Que convém ter nessas fron

teu'as uma força militar de o'rganisação especial

e permanente em todo o tempo? Será ainda

necessario mais declarar a proposta resoluç~o

como uma medida de prevenção de guerra?!...

Oreio que nos importa proceder nas melhores

medidas de segm·ança interna e externa do nosso

Paiz, mlúto alheio de alguma idéa de guerra,

quando me persuado que a maior entidade que

se apresenta ao nosso pensamento versa sobre

divisõe e limites territoriaes.

Propugnai para que fiquem claros esses limi
tes, que, sem remontarmos á épocas mais

atrazadas, parece, torná!'ão-se tmbidos depois

da tomada de Olivença a Portugal pelos Hes

panh6es, excitados dos Francezes, e da conse

c~tiva emancipação das Oolonias Hespanholas

para com Brasil, seu confinante. Mas isto é

objecto pl'opl'io da diplomacia, e que bem se
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poderá conseguir negociando de uma maneira

diplomatica.

Não poderemos n6s seg'uir o exemplo das

graudes nações, que sqbre questões desta na

tureza sempre se decidem por meios diplomati

cos? Em quanto poderá importar' a despeza

do exercito em Matto-Grosso, no Pará, no Rio

Grande, em relação ao valor,' que possão ter

essas terras, que direi contingentes, ao tempo

em que n6s temos terra de mai para ofIere

ceI', e as ofIerecemos para cultivar aos estran

geiros, que á custa de nossas rendas publicas

mandamos vir ao nosso Palz? Havemos de ir

derramar o sangue' brasileiro, despehder do 131'0

dueto apurado do seu trabalho, por outras tenas,

sem primeiro esgotar todos os meios antes de

chegar ao extremo ponto de qu stão de honra

e dignidade nacional?

Entendo que tudo isto deve ser examinado

por uma Commissão ,da Casa, a qual tenha em

ponderação, por exemplo, se, tendo de concor

rer nessas fronteiras corpos militares de d~e

rentes pontos do Imperio, será conveniente com

as operações do exercito, e mesmo com a sua

força moral, intersacharem-se alguns delles de
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uma organisação especial, com uma disciplina

especial, com leis especiaes de coerção e punição,

anomalas e até repugnantes ás que tenhão de

reger o outros corp?s do exercito? Se sel·á

conveniente que o exercito em Sl1a organisação

e disciplina se componha de partes entre si,

heterogeneas? Tudo isto cumpre meditar; por

quanto me parece que, se em qualquer parte é
menos conveniente a existencia de um exercito

organico e disciplinadamente composto ~e partes,

que entre si não sejão mtei.ramente homogeneas,
I

l1leno~ o será um exercito, que nos deva guardar

a fronteu'a e preseI vaI' do menor principio de

dissolução e de toda a susceptibilidade de se

ducção por nossos inimigos,

Se as leis em geral devem ser feitas com a

maior consciencia de causa e cU'cumspecção

possivel, g'uaI'dando-se todos os principios cons

titutivo do 0011>0 Legislativo, que as tenha de

confeccionar, me parece que essas condições

mais acuradamente se deverão guardaI' nas leis,

que tenhao de reger a organisação do exercito

activo e estabelecer a suG\, di ciplina,

Nesta convicção pois, e ao mesmo tempo

desejando eu votar em favor de todas as me-



- 520-

didas, que se puzerem á disposição do Governo

para .a defesa externa e interna do Paiz, pro

ponho á Camara que se adie e te projecto no

meando-se uma, Commissão especial, composta

de sei Membros com os da de guerra para que

apresente E.ID lei as bases, que o Governo tenha

de desenvolver no seu Regulamento applican

do-as a todas a especialidades conducentes a.

conseguir o seu desideratum.



CAMARA DOS DEPUT,ADaS

Se sào em 21 de Agosto de l.8í7.- Prasidencia tIo Sr. Dias de
Carvalho.

o navio americano Leonidas.

O Sr. Rebouças diz que a presente resolução

~li:ffere das reclamações dos illustres prejudica

dos, pendentes da Assembléa Geral ha algumas

1egislatm'as, sobre a indemnidade que lhes é

devida.

Refere que á Augusta Camara dos Srl:'. De'

putados hão vindo do Governo os esclarecimen

to reiteradamente pedidos pela illustre Com

mis ão de Diplomacia; e, ultimamente, na sessão

do anno pa sado, pela Repartição do Negocias

Estrang iras se lhe enviára um ?nerJw?'anchl?n bem

circumstanciado, em que elle orador entãp se

fundára para formular a me ma resolução, que

ao pre ente e discute, igualmente assignada de

commmll accôrc10 por maIS dous illustres De

putados.
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Observa que o projecto em discussão, offere

cido desde o anno passado, acha-se dado na

sessão deste ·anno ha muito têmpo para a ordem

do dia; e assim o illustre Deputado, que em

verdade sempre toma parte nas discussões com
todo o conhecimento do seu objecto de facto e

de direito, nào devia estar alheio ao da de que

se trata, havendo pelo Regimento da Ca -a, e

parlamentarmente, como cumpre, todos os meios

de ficar amplamente inteirado de tudo quanto

lhe respeita para a mais ~onscienciosa delibera

ç,ão.

Affirma, referindo-se ás mencionadas informa

ções ofliciaes, que os apresadores do navio Leo
nidas não têm direito algum ao produeto da presa

desde que ella foi julgada má, attento o princi

pio de direito maritimo e das gentes - que a

bandeira cobre a carga. Diz que, ficando em

deposito esse ?abedal para ter a applicação,

que era de esperar se fôsse guardado reciproca

men,te aquelle principio pelo Governo da Con

federação Argentina, jámais esse intuito p6de

nem poderá ter lugar, uma vez qu~ o Governo

de Buenos-Ayres faz o reconhecimento do men

cionado principio j • ainda dependente de nova
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estipulações, que não terião effeito retroactivo.

Sustenta que estando por conseguinte o dinheiro

depo itado á disposição do Brasil, não 'deve ter

mais justa applicação do que a que de justiça

e equidade universal se pretende pela resolução

sujeita, verificando-se desta maneira o que mais.

amplamente se não tem conseguido, como cum

pria pela pretendida reciprocidade de direit~

das gentes e internacional.

Pondéra, que o illustre Deputado, que o pre

cedeu, fundando 'suas reflexões na 'base mais

ampla da justiça e equidade geral das ~dem

nisações em ca· os taes, não deve deixar de com

prehender no seu juizo approvando a indemni

dade de que ag'ora se trata.

O illustres reclamantes vinhão para o Rio

de Janeiro em navios americanos, como Sena

dores. Deputado e Ministros da Supplicação,

a exercer as funcções de seu dever, quando

fôrão depredados por corsarios argentinos i e

bem se vê que, sendo eRse damno occasionado

por uma molestia nacional, não é justo que

s6mente seja imputavel á elles, senão na parte

que lhes pertencer em eommum com todo os

Brasileiros.' E se, poi , segundo os princi-
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PlOS de justiça e equidade universal, a indem

nidade acclamada lhes é devida em qualquer

das hypotheses de direito das gentes, interna

cional e positivo, nada póc1e ser mais bem ap

plicavel a essa satisfação até onde chegar pro

rata do que o referido deposito, abandonado,

como fica exposto, por quem o poderia recla

mar: sendo certo que, ainda no caso de" haver

essa reclamação, o di.reito dos illllstre Brasi

leu'os prejudicados nunca seria menor para se

lhes resarcir o que lhes é devido.

Attentos os expostos esclarecimentos, parece

lhe que a resolução não deve deixar de ser ap

provada.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 27 de Agosto de 18il,7.-Presidellcia do Sr. Dias
de Carvalho.

Juro Convencional.

O Sr. Rebouças diz que, posto o presente

projecto em segtmda discussão, por efl'eito do

substituto por elle ofl'erecido, estivess~ reduzido

ao estado da maior evidencia moral e juridica

para que devesse 'ser votado immediatamente'

comtudo, cedendo á importancia de seu objecto

pelo mtútb que interessa ao Paiz, passaria a

considera-lo, invocando de novo sobre ellé toda

a attenção da Camara, igualmente porque a

sessão em que começára a mesma segunda dis

cussão, que presentemente se reiterava, era ml:j.ito

adiantada e quasi todos os illustres Deputados

se havião já então retirado da Casa.

Dice que, em 1831, considerando que o Al-
I

vará de 17 de Janeiro de 1757, estabelecendo

o maximo do juro convencional a ti por cento

por correctivo á Ord. Liv. 4°, tit. 67, e o de 5 de
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Maio de 1810 a respeito dos contractos a risco

maritimo, um por incompativel com o estado

geral do preço do alug'uel do dinheiro, e outro

por circumscripto á sua especie, não cOl'respon

dião ás .necessidades da actualidade, propôz, elle

orador, o projecto d'onde resultára a Lei :de 24

de Outubro de 1832, concedendo que as con

venções sobre emprestimos de dinheiros a jmos

fôssem absolutamente feitas á vontade· da.s

partes.

Expôz que elle orador, se oppuzera á sime

lhante illimitação, prevendo as consequencias,

que d'ahi resultarião, ainda que não tanto desas

trosas como as que de facto se hão verificado;

.mas que, não obstante suas ponderações, foi es-
I

sencialmente alterado o projecto} que havia pro-

posto, prevalecendo a opinião, que era levada

por theorias, mal comprehendidas e muito menos

bem applicadas, de 2.lguns economistas politicos,

talvez mesmo nisso influindo muito as cirCUJll

stancias excepcionaes da épocha e a tendencia,

que havia a des~ruir todos os limites, que não

tinhão para propugnar por sua conservação o

immediato interesse pessoal mais preponde

rante.
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Observou que, todavia, ID:ediante uma sime

lhante discussão, se dicera que, 'consideradas

as convenções sobre dinheiro 'a juro na série

geral dos contractos feneraticios, por mais que se

dicesse que erão livres á vontade das partes,

como a respeito das compras e venda's, trócas,

a"foramentos, simples locações e quaesquer outros

con~ractos synallagmaticos, não deixarião de ficar

sujeitas a todas as reclamações por prejuízos

desde o menor gráo ao de lezão enormissima ;

em cujo caso replicára elle orador que a deter

minação 'de um maxirn:um, como elle havia

propo,sto, tin~a pelo menos a vantagem de evitar

todas estas acções, liquidando antecipadamente,

no que era possivel, o direito de cada um con

tractante, ad instar da legislação preexi tente

deste mesmo Paiz e da de outros, cujos exemplos

se não deveria deixar de ter em mtúta conside

ração, e por melhores e maIS dignos de

adopção.'

Expõz mais que, observando, logo depois de

promulgada, a Lei por cuja modificação instava,

que os interesses individua~s, no abmso de sua

execução, erão tão graves e ponderosos a ponto

de jámais se admittir nenhuma daquellas re-
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clamações, que de rigoros0 direito e equidade res

peitã? a todo's os contractos; que logo que de

novo O orador teve as ento nesta 'Casa, depois

do anno de 1837, propôz no principio da sessão

de 1843 o projecto que na deste anno passára

em primeira discussão; o qual, posto que baseado

em pri~lcipios e razões irrecusaveis, elle proprio

orador, logo 'no começo da segunda discussão,

o súbstituio pelo artigo' de, resolução, que ha

pouco fôra lido, desejoso como se acha inces

santemente de que um remedia haja a bem geral,

aiüda que menos amplo, mais prompto e menos

susceptivel de objecções, por conf~rme a .todas

as opiniões e principalmente as mais moderadas

e positivas: que se enunciárão no decurso da

primeira discussão.

Em verdade, continúa o orador, nada ha que

uão esteja sujeito ás regras do justo e ás re

pressões do injusto.

O culto tem suas leis. A politica das Nações
I

em si as têm, e muito mais precisamente aos

poderes politicos dos ,Estados bem constituidos se

prescrevem para sua reciproca manutenção.

Elles mesmos as têm para com' os cidadãos.,

e estes para com todos politica e individualmente
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'üon iderados. A educação, desde a menor até a

maioridade, não é livre do predominio de pl'e

ceitos legi latiyos. Todas as convençoes e acçõe

h umanas na maior generalidade, são-lhe mais

ou menos amplamente ubordinadas. Até os

mesmo, contractos aleatorios sobre segmo e em

prestimo a ri co maritimo, os jogo e apo ta ,

nao são absoluto e illimitados.

Se" pois, o juro convencional conforme se tem

-querido eutendel' e praticar com a Lei de 24 de

Outubro de 1832, está fó ra de todo o alcance e

limite do ju to e injusto c1eve- e concluir que

pelo menos, nao pel'teuce á ociedade civil e

com razão, como hetel'ogeneo e anomalo á tocla

a indole e ás condicções gerae e especiaes de

sociabilidade nao deve merecer protecção al

O'uma leg'al, e meno o apoio judicial coercitivo

elas autoridades constituida I enao emquanto

ubordinado a e as me mas regTa geraes ele

justiça e equidade, que con tituem a moralidade

e efficacia da . con"\ ençõe civí.

No projecto ele resolução, que tenha ub ti

tuielo (continlla o orador) ao de lei que pas

ára da primeira :i e ta egunela di cu ão

tomei por base o juro legal, que sem ontestação
R. II 34
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fôra prescripto, e ha sido aceito· positivamente

pela referida Lei de· 24 de Outubro de 1832, e

depois da sua promulgação, a respeito de todos

os contractos de data ulterior, .que onão tivessem

taxativamente estipulado, e l'he accrc contei 50

por cento, que vem a ser o limito além do qual

não deverá haver convençao, que não se con

sidere por parte do tomador em vicio da lesão,

prescindindo de toda e qualquer reclamação

quanto rninoris j a sim como a respeito do dador

s6mellte se poderia imputar um simelhaute vicio

sobre menos de outro tanto do interesse legal

estabelecido.

Assim parece que justamente cumpre nao

dar-se acção alguma em juizo por convenção de

juros além de 9 por cento, que são os referido

6 por cento da lei é mais metade, subentendido,

que no caso, apenas passiveI, de que o dador o

convencionasse por menos de 3 por cento annual

mente, teria igual direito a reclamar contra a sua

validade pelo mesmo. vicio dol;»s 1'e ipsa.

Continuando, dice o orador que justamente o

juro legal 6 e o maximo de 9 por cento tem

a seu favor todos os exemplos, que se possão in

vocar para maior esclarecimento da verdade
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demon~trada, porquanto 6 por cento fôra o lll

teresse estabelecido para as convenções e des

contos do banco do Brasil e suas caixas filiaes,

existentes desue antes de proclamada a indepen~

dencia politica da Naçao Bra::;ileira; e que depois

de 1822, apezar das muitas emigrações de

pessoas e cabedaes, da existencia das forças mi

litares em actividade hostil em lVIontevidéo,

entao Provincia Ci platina , na Bahia e em

a.lgumas cidades do norte, da deso 'dens poli

ticas sobrevindas em 1824, principalmente entre

a Provincia das Alagôa e a do Ceará inclu

sive, não constava que os fundos publicas fôssem

negociado a interesse maior de 9 por cento,

concorrendo o ter sido aquella mesma base

legal de 6 por cento, adoptada como maximo na

lei da amortização da divida publica; assim

como tambem lhe não constava que jámais su

bisse o interesse dos fundos publicas além de 9

por cento mediante 1831 e 1840, e mesm ainda

depois di so, apezar das desordens politicas,

occorridas em varias provincias do littoral do

Imperio, em algumas do seu interior, e mui

notavelmente a da extremidade do sul do mesmo

Imperio, que grave influencia exercêra sobre as

./
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fortunas publicas e particulares, como sobre

muitas vidas no decurso de alg~ns annos; ven

do- , por conseguinte, que em toda as alter

nativas, mais consideraveis mudanças sofi'l'êra o

credito publico· nas relações commerciaes da.

praças eleste Paiz para com as de outros povos

do que internamente a re peito da alta ou baL'{a

dos intere ses, nas negociaçõe dos fundo pu

blicas e adiantamentos por conta elelle .

Trouxe mais o orador em prova da v rdade

que sustentava, o exemplos elo" bancos commel'

ciaes do Rio de Janeiro e da Bahia, considerando

que o da Capital do Imperio tem por maximo

de jUl'O o de 8 por cento, e não o abona pela

quantia, que recebe em deposito senao de 5

por cento para meno . Simclliantemente o da

Bahia assim o toma e dá com a vantagem ao

mutuarios de lhes conceder tempo sufficiente a

aproveitarem os respectivos capitael:i, facultando

lhes solvê-los por prestaçõe seme traes no de

CUl'SO de cinco anuas; o que tudo, conchúo o

orador, recahindo sobre o não meno indubita

velmente reconhecido facto de qne nenhum es

tabelecimento industrial estavel p6de dar lucro

maior do que o referido de 9 por cento, parcci::t
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não deixar a menor sombra de que a medida

em discus ão era plenamente justificada tanto

pelo principias geraes de justiça e equi

dade univer aI, como pelo direito positivo

vigente, e por toda a pratica e. experiencia dos

factos comprobator1amente convergentes á mais

evidente certeza da commum e g'eral e ti

mação.

Teria o orador deixado de passar além do

que tinha expendido, se Ílao devesse uma res

po.'ta, ainda que a mais resumida que lhe fôsse

passiveI, ao illustl'e Deputado, que antecedente

mente prol'ompêra a segunda cli cussao, bem

como havia começado por oppôr-se á primeira

na sessão d ste anno e na do armo passado.

r atou que o mesmo\ orador propondo-o e

tratar pela 'egunda vez de uma maneira victo-.

rio a a que tão sujeita no eu maior aI ance

juriclico e conomico, mostrasse de conhecer a

mai triviaes disposiçoes do Regimento da Casa

e até olvidasse uma circumstancia, occolTida ao

finali ar da primeira discus ão, quando dice não

ter podido responder a elle Deputado autor do

projecto, obre o que havia dito na ses ão do

anno passado, por se persuadir que não poderia



faliar mais; porquanto, além de que sobre os

projectos de lei qualquer Membro da Casa tem

o cfu'eito de fallar primeira e segunda vez, no

caso sujeito se déra a mencionada circmllstan

cia de declarar o Exm. Presidente da Camara,

a elie orador- que lhe não podia dar a palavra

pedida para responder ao illustre Deputado pelo

Pará, por nao se computarem na sessão do pre

'ente anno os diSC1HSOS proferidQ na do anno

passado; conforme o que ao illu tre Deputado

por Pernambuco, a que se referia, não 6 com

petia a palavra para faliar mn.is uma ,ez sobre

a pendente dis ussão, replicando em favor do

seu discm'so, proferido no anno antecedente, se

:pão todas as vezes do Regimento, á vista ela

exposta declaração elo Exm. Presidente da Ca

mara. O que posto, cria elle orador que haveria

mais .. ingemúda.de da parte do illu tre oppug

nador do projecto em discussão, se dicesse não

ter usado do cfu'eito de faliar na occasiao mais

opportuna por não ter bem de c6r o discurso,

que havia elaborado e de que cuidára premu

nir-se..no intersticio de quasi um anno, e que

não deveria pel:del' tamanho trabalho deixando

de o proferir na segunda discussão, ainda que
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inapplicavel á questão restricta do art. lodo

projecto original, que aliás deveria versar 86

mente sobre o quantum, e muito ma,is tendo-lhe,

como seu auctor, prevenido do que já havia

sobre a mesa uma substituiçãG, que· dispensaria

mais alguma ulterior discussão no intuito da

opposição que se lhe havi~ antecedentemente

feito.

Dice que sentia não poder analysar, uma

po.r unia, as trinta e tantas proposições conte1Í.

das no cliscmso do illustre Deputado por Per

nambuco, por considerar simelhante procedi

mento não s6 um tanto improprio de um dis

curso parlamentar, como fatigante e abusivo da

attenção da Casa, bem que merecido ao .mesmo

illustre Deputado e aos mais homado Membros

da Casa, que lhe faziN,o côro, acompanhando-o

com 'os seus apoiados, os quaes provavelmente

o não ouvirião sem algum proveito.

Respondendo, todavia, ao illustre Deputad'O

por Pernambuco, faria menção das principaes

dessas suas proposições.
'" Foi a pri:nei.ra, que eUe or~dor incorrêra em

manifesta contradicção, quando, depois de ter

dito que as Nações commerciantes da Emopa
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civilisada, bem ao conhecimento das theoria

dos e cóptores em economia politica, as tinhão

á m,argem legislando e mantendo Sli.a legisla

ção sobre o maximo do juro, respondêra a um

aparte do outro illustre Deputado pelo Pará,

dizendo que comprehendes 'e bem a doutrina

do. autores, que eDe orador seguidamente no

meál'a, porquanto se conyenceria de que aqueDa

Nações em sua legislação faziao dclla a conve

niente applicação e justamvnte a observavao.

A contrac1icção, continllou o orador diz ndo,

existe tão s6mente na fal a per 'l1asao, m que

se acha o illl1stre Deputado; aliú bem claro

teria visto que na primeira asserção me alluc1ia

á exagerada accepçao, el1f que o me mo illu 'ire

Deputado tomava as opiniões dos 'conomi ta " a

que se referia, e qne na segunda acceitaya a

do~1trina elos mesmos ccouomi"'tas, fazendo deUa

a verdadeira e ju. tamel1t~ pratica applicação.

Kem a isso me circuIDscrevêra. Bcm "ia o

illustre Deputado que, no de envolvimento da

questao, mostrei que de Setembro de 180'7 era

a Lei da França, gue e tab lecêra o rnaximo do

jUl'O ou interesse das convenções civís e C0111

merciaes, e que propondo-se na Camal'a do



537 -

Deputados revog:a-Ia em Março de 1836 fôra

a proposição rejeitada, ubsistindo por conse

guinte alii e na Belgica igual legislação até ao

presente, mediante 40' annos consecutivos, e si

melhantemente á dos Estados-Unidos da Ame

rica do ~Ol't. lesmo na G1'ãa-Bretanha havia

sido rejeitado no anno de 1818 a propo ição

derogatoria, ela Lei taxativa de jm:o, 6mente

teve de ::;e1' modificada 20 anuo lepoi, em

con8equencia de e conhece1' pela informações

ha.vic1a.s, que o juro legal era superior ao rna

ximo COlTente do interesse convenciona.l, o que.
prova que imelhante procedimento nat.m'al-

mente indLZ a uma nova taxação legal por me

no de 5 por cento.
Contradicção poder- e-ma notar no illu tre

Deputado, quando absolutamente nega que se

po sa taxar interesse algum do capital mone

tario; e ao mesmo tempo, referindo-se a João

Baptista Sa), affu'ma que elle diz que o juro

legal não de, e ter por medida o maior lucro

do capiütl mai' bem empreo'ado, senão o menor

em circum tancias dada.

Se, poi , ha uma medida, qualquer que lia

eJa, para o Juro legal porque não a poderá
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haver para o mn.ximo do jLU'O convencional, se

esse mesmo autor tão livre em snas opiniõe ,

admitte a hypothese referida ela taxaçao do juro

legal? Como não (uria eu convenientemente

que a sua doutrina e a dos ontros economista ,

applicaela pelas nações commerciantes da Etu'o

pa civilisada, dava em re ultado a legi lação

por ellas feita e mantida no decurso de tantas

dezenas ele armas.

Outra proposição do illustr Deputado é que

l1ão sabia como taxar-se o interesse do capital

monetario, não se taxando o do trabalho, que

representa o capital-indust.ria.

Primeiramente, nito 6 exacto que o trabalho

ou interesse do capital-indu tria nao tenha um

maximo, eja o da Lei Commum a r speito 1e

todas a~ indu tl'ias l-iberaes e me hanica ep

as da leis po itivas sobre o trabalho oflicia]

de todo. os individuos, que á elle . e dão. Em

segundo lugar, se, concorrendo os capitaes mo

netario e de industria, dão em re ultado um

interesse menor do que o preço 'do alug'ucl do

capital monetario por si s6mente.. não erú tUna

iniquidade sacrifical' o capital·indnstria ao ca

pital monetal'io? E deste sacrificio, por muitas
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e muitas vezes repetido, poderá resultar abun

dancia, prosperidade, e nqueza de alglillla so

ciedade civil?

~a proporção do interesse do capital mone

tario com o seu producto, concolTendo com o

capital-industria, é .que se p6de dar uma con

venção equitativa.. reciprocamente util e conse

cutivam nte vantajo a ao contrahentes entre

si e a sociedade em geral.

.A vançou tarrrbem o illnstre Deputado que

taxaçao do. juros era um eft'eito do fanatismo

e da superstição, q~le contrariava o luminosos

principio. do economista cujas lifferentes opi

niõe ostentou citando Smith, Say David, Ri

chard, Jo é Ga.rnier, etc. 'Se o illu tre Deputado

se referis e ás idéas do elho Testamento t ria

razao em parte, e mesmo se o projecto sujeito

tivesse por fim :fi..,'{ar os juros arbitrariamente e

sujeitar as respectivas convenções a denuncias,

que tendes em a annulla-las e expondo do seu

dinheiro a perdê-lo, e além di to, ficarem ob

noxios a desmesuradas penas corporaes.

Mas 1SS0, quanto á França, teve, por exemplo,

lugar em 1796, como refere Furgot, citando o

facto dos traficantes de Angoulême, e no depois
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denunciantes de convenções a juro de 9 a 10

por cento, A respeito da Italia, como tambem

c1iz Say referindo-se a George, quando tracta da

Instituição dos ~:J:ontes de Piedade, mostrando

que, apezar de emprestarem elles a juro de 6

por cento, os Judêos continl1avão a dar o seu

dinhe~'o a 8, 9 e 10 por cento, S6 bem que

fazendo consistir a differença na promptidao e

facilidade com que o ultimos erão sempre acha

elos para se convencionarem a toda a hora do

dia aceitavãb todas as auções e garantia.

E pelo que respeita ao Brasil tel'ia lugar em

quanto ub i tio a Ord., Liv. 4, 'rito 67 com

a do Tit. 71 e apenas vigorando o Alvará de

17 de J aneu'o çle 17 -7, e jámais depois da Lei

de que tracta o projecto em discussão.

Demais de tudo, como considerarem-se fana

ticos e uper. ticiosos os legisladore , por exem

plo, da França, tão grandes hom ns de Estado,

. como jurisconsultos, saturados das idéas lib raes

preponderantes em seu paiz, desde antes do co

meço do se-culo actual?

Decretado foi, e publicado o Oodigo Oivil da

França em .10 e 20 de Maio de 1804; e fa

cultando- e nelle a convenção de juros 'obre
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emp1'estimos de capitaes em dinheiro, s6mente

se exceptuavão dos limites prescriptos os con

tractos aleatorios, como de seguros, letras a riscos

maritimos, de apostas e jogos e as transacçõe

de renda vitalicias. Simelhantemente em nosso

Paiz o AIvará de 5 de Maio de 1810, por

excepção ao Alvará de 17 de Janeiro de 1757,

facultou ilJimitadamente .as convenções a ri. co

maritimo.

i\1:a quem dirá que o' exemplos dado' sobre

os contractos aleatorios a esmo adduzidos ao

nosso Paiz, e em ~heol'ia geralmeute sabido

entre nós, sejão capazes ele colonestar os ex

cessos e e candalos hayi los e que nao cessarão

a pretexto da Lei d 2± de Outubro de 1832 ? !

As apostas, todo sabem, que nao são abso

lutamente illimitadas. Os eguros sã.o l' gl1.lac1os,

mais ou menos, por uma tabella entre a' compa

nhias e os asseguradores. As letras de ri co

dependem dos 1'e ultados das viagens e não

obrigão a responsabilidade alguma os tomadores

quando' ha sinistro ,ou são mal sllccedidos.

Os vitalicios e as traficancias sobre elle feitas

se diz que dão-se na Ing'laterra sobre o interesse

quando muito, de 10, 11 e 12 %, Em nosso
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Paiz, quando tinhamos commercio para a India

o maximo dos emprestimos respectivos era na

1< zã.o de 30 %. Estarao em simelhante serie

os emprcstimos sobre penhores, propriedades

rbanas r1u'aes, e outras simelhantes garantias

reaes, feitos com o interesse de 1 e 1 1/2, 2,

3 e mais por cento ao mez? Qual é o risco

que se possa dar da parte do credor, se,

ainda no caso improvavel ele faltarem toda

es as cauções e garantias, sempre fica obrigado

o devedor, se não é commerciante matriculado

segundo as leis actuáes, para responder por

tudo quanto tenha e possa de futuro adquirir

suppondo que se considerasse em risco a sol

vabilidade do tomador.

Uma vez, pois, verificada ella pela condição

data causa non secuta, quem de equidade po

deria exigir o que devesse restituir por inde

vidamente recebido?

Outra proposiçao do illnste Deputado é que

a baixa dos juros. não prova que o Paiz pros

pérfl. pois que na Inglaterra a houve em 1763 e

na França em 1812. Se outras razões se não

déssem para destruir o argumento do illustre

Deputado, bastaria notar-se nos dous exemplos
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citados duas excepções que firmào a regra geral

em cont.rario a respeito mesmo das dua ações

onde, uma vez estabelecido o ma.rimo do jUl'O

por lei, teve o leg'islador de acompanhar a sua

de cida até o estado, em que ha muito tempo

se acha e com alternativa muito poucas.

Se na Inglaterra baixou o interesse dos juros

em 1763, foi por ameaçar e parecer quasi im

minente, como aconteceu, a guerra da indepen

dencia das suas colonias norte-americanas, e

ter a Grãa-Bretanha de achar-se a braços igual

mente com a França, antes <1e firmal' o seu

imperio dos mares, como firmou depois das

celebres batalhas de .Aboukir e Trafalgar, e

de consolidar internamente o seu poder pela

uniao da Irlanda augmentar suas pos essões,

adquirir novas em toda as parte do mundo

e franquear-se-Ihe o commercio mais amplo

com o Brasil e todas as ex-colonias hespanholas

do sul ao norte da .America.

Simelhantemente, se na França desceu o inte

resse do dinheiro em 1812, foi quando o sys

tema continental estreitava todas as relaçoes

commerciaes no circulo da dom inaçao e das

dependencias do Imperio Fl'ancez, e o Impe-
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rador apoleão Bonaparte fazia antever um

futuro assustador por effeito das desgraças, re

-sultantes da inva ao da Ru sia e da occupação

forçada e hostil la Hespanha e de Portugal,

attrahindo contra si toda a força e poder da

outra grandes Nações coa.lisadas. Entretanto

cumpre notar que o exposto resultado, oceorrido

em dou palze~, cuja convençõo sobre o mutuo

40 din~eu'o er:1O regida,s por leis positiva ,

prova empre a abundancia, de capitaes nelle

disponiveis, apezar da inactividade ele ua in

dustria e das fragantes vicissitudes da guerra,

ao contrario do que se tem experunentado em

nosso Paiz, durante as guelTas Clví que o

hao affligido, vendo-se que onde elia tem mai

influido o juro convencional subira de esc~ndalo

até 10 %ao mez' chegando a haver, por eft ito

~e um emprestimo de pouco mais de 100 000

em curtos annos com a accumulação de in·

teresses compostos, arremataçao de propriedade

urbana de mais de um conto de réis, e ficar

ainda o devedor insoluvel por debito restante! ...

escandalo de que nunca houve exemplo, nem

que de longe se lhe parecesse até o anno de

1832, no tempo em que e~'~o vigente.s o Al-
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yarás de 17 de Janeiro de 1757 e 5 'de Maio

de 1810.

Por abreviar a resposta, que cumpre dar ao

illustre Deputado, apenas explicarei, com os

factos universalmente noto~'ios é incontestaveis,

a, razão por que com as -leis dos .imos na Ingla

terra, na França, na Belgica e nos Estados

Unidos, têm esses paizes progressivamente pros

perado e bem assim com ·a razão obvia de que

dando os mutuantes preferencia tanto por tanto

aos mutltarios mais bem parados e indu triosos,

vem 0 seu capital monetario a ser instrumento

de producção e riqueza, e não de de truição e

ruina, como na hypothese contrária; a repTo

ducçao de noyos capitaes e o bem-estar indi

vidual convergin~o para a opulencia g'eraI

da Nações respectivas.

Ao contrario, onde falta o . essas medidas le

gaes do justo e do injusto, ahi os capitaes quan

elo deixão. de ser positiyamente ruinoso 1 o são

negativamente, como ac~nteceu na Hespanba,

aniquilando-se desde o seu estado mais flores-

'ente as grandes fabricas de Sevilha., Avila,

Begovia, etc., pela deficiellcia do-s capitaes dos

Judêos, que, emigrando 'oJom elles, forão engran-
II. II ' 35
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decer ii Hollanda, onde, por consegtún'te, os ju

ros principiárão por ser mais favoraveis e com

modos á industria do que em nenhuma parte.

Tambem a respeito dos bancos nao me demo

rarei, dizendo s6mente que os commel'ciante;:,

do Rio de Janeiro e ·da Bahia não têm mais

privilegios do que os que pelas Leis compétem

a quaesquer capitalistas individualmente, e que

quaesqner que sejão as differenças entre tfiS

e outros, o certo é que, com6 todos os outro

bancos, adoptão um maximo para os interesses

ou juros de suas convenções, o que não meno

indubitavelmente prova que o maximo dos juros

é fixavel e jl;lstamente util e vantajoso pela pra

tica inconcussa de todos os estabelecimentos

mais aptos a prova-lo, e das Nações mais cultas t

poderosàs e dignas de seguir-se, m6rmente nos

se IS exemplos -.- de economia e efficaz emprego

de todos os inlStrumentos de industria.

Ainda direi, a respeito da não aclveniencia

de capitaes extrangeiros á concU;l'rencia com o

nacionaes a juros, que isso se explica pela razão

de se' crêr n'uma intermittente e quasi h~bitual

bancarôta o Paiz,' em que se dão e tomão ele

a~uguel instrumentos de.,industria por um preço
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uperior a todo o lucl'o pos ivel da maIS van

tajosa e da mais bem administrada, e onde se

p6dem, no estado de fallencia e insolvabilidade,

simular eredores por titulos de divida e a juros

convencionaes, que defraudem a todos os outros,

que os tenhão com a estipulação ele interesses

moderados; accrescendo a tudo qne os extran

geiros, m6rmente não domiciliados neste Paiz,

nao estfio, como os nacionaes, no Caso de se

fazerem adjudicar e de possuir por simelhante~

dividas os prédios ul'banos e rmaes de seus

devedores.

Ultimamente, erei não meno breve respon

uendo ao illustre Deputado sobre a asserçào,.

que avançou de ter o Brasil prosperado depois

da Lei do jmo convencional illimitado, dizendo

lhe que se digne recordar do progTesso que fez

o Brasil de 1808 a 1821 com as Lei de 17

ue Janeiro de 1757 e 5 de Maio de 1810: ha

vendo a gnerra com a França até 1 1.) a de

Artigas no Sul do Brasil (que não deixava de

ter corsarios sobre o nosso littoral), e a de 1817

em Pernambuco, abra.ngendo outras pl'ovincia

do, orte j manifestando-se a sua prosperidade

no augmento progTessivo de muitos estabeleci-
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mentos de' agricultura, em sua navegação de

cabotagem e a longo curso por navios fabrica

dos nos proprios estaleiros nacionaes e por ar

tistas do proprio Paiz; sendo o melhor mercado

todos os generos de producção territorial" e a

alimentação co~oela a todos os respeitos, ao

mesmo tempo que os productos ele exportação

erão melhormente apurados.

De 1821 a 1830 igual prosperidade, apezar

da emigraçao de que fallei no principio de te

discurso, por efi'eito ela acclamação e guerra da

nossa Independencia polit: ~a, das desordens in

herentes ao frustrado Imperio do Equador em

1824, da guerra sobre Montevieléo, do damno

da moeda falsa de cobre. Ao contrario, depois

de 1833 ee algumas pessõas notavelmente se

apontão por possuidores de milhares de conto

de réis, a generalidaqe dos agricultores e pro

prietarios se acha oberada de dividas insupera

veis, e mesmo as propriedades LU'banas oneradas

de debitos, cuj'Os interesses são muito superiores

ao rendimentos dellas. Nos estaleiros das pro

víncias 'em que se construião gran~es navios, não

se vê mais assentar uma quilha, que faça recordar

o' que erao. Os artistas, que rcst.1Q mal tê1;ll do que
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vivão. O culto dependente da piedade dos pro

pl'ietario de grandes e;:;tabelecimento rmae

em muita partes tem esfriado de todo o seu

natural fervor, por falta dos neces arios recmso

para er solemnemente entretido. O culto publico,

coadjuvado por consignações pecumana nem

'empre e consegue.

Estradas, canaes, ninguem os emprehenc1e á

cu ta de seus cabedaes. Apezar dos subsidio

. dos cofres publicos e das loterias, muitas indu 

tI-ias fenecem antes de dar os seus primeiros pro

duetos, ou apenas c1epois disso. Ao mesmo tempo

que tms adquirem braços africanos pelos des

mesmados preços de 500 e mais mil réis a juro

(te 1 lj2.e mai' por cento, (·utro ao constrangi

do a alienar bem custeados estabelecimentos de

valor de em e mais contos de réi , por preço

muito abaixo disso, e quasi sempre a troco de

(lívida, que não fôra pos ivel solver.

E cou a não meno notavel! ao tempo em

que un com o maior sacrificio se expõem a

adquirir es es braço , outros o mandão do 01'

te para o Sul do Brasil em procma de meno

mesquinha vendagem dos que tinhão, e a isso

de nece sidac1e e sujeitão. E aqui mesmo no
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Rio de Janeiro se vê frequentemente annuncu\,r

leilões aos 30, 40, 50 e mais.

Os productos de necessaria e inà.ispensavel ali

mentação, por tre' e mais vezes do preço que

tinhão, e os productos de exportação, ao con

trario, havidos do trabalho por braço que d'antel:l

se adquirião de 100$000 a 200c:i000 e hoje se

ad'quirem a 500$000 e mais, mercadejados por

cifras menores em papel do que erão d'ant~ em

OlU'O e prata: por exemplo, a anoba de a' ucar

e café, que se vendia por mais de 2$000 em

0lU'0 e 4$000 em prata, vende-se por 2$000 e

2$500 em papel.

Se esta é a prosperidade, de que faliou o

illustl'e Deputado sobre a influencia do illimi

tado jlU'O convencional, ninguem de bôa fé dei

xal'á de_ ter nelia o incentivo mais u:resi tivel

á decretação da providencia proposta, e pela

qual instantemente .reclamo no interesse· geral

da açao Brasileira.

, A. .discussão fica adiada pela hora,

Levanta-se a sessào ás 3 horas c lUll quarto

da tarde.



CAMARA DOS DEPUTADOS

Sessão em 10 de Setembro de f847.-Presidencia do Sr. Dr. Dias
de Carvalho.

A presa Leonidas.

O Sr. Rebouças mz que tem ouvido e lido

de grandes homens doutos e praticos que antes

injustiça prompta do que justiça demorada; e

que, no caso sujeito, a passar o proposto adia

mento, como o defendêra o illustre orador preo

pinante, dar-se-ma peior - do que justiça demo

rada, que vÍ1~a a ser inj"ij tiça procrastinada..

Ob ervou que todos quanto's propugnão pelo

amamento ou se mostrão aves os á resolução

dizendo-a po itivamente inadmis ivel, 011 pronun

cião que o.negocio nao é liquido. Em qualquer

da hypotheses, sel~ão menos incoherentes vo

tando contra, dando logo a materia por discutida,
,

ou provocassem mais debatida discussão della,

para se decidirem afinal com pleno conhe

cimento de causa. Porquanto, ainda quando a

1l1aIona da Casa fôsse pela neg'ativaj teriào os
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l'eclamantes um result·:tdo pelo qual, no pelor

dos casos, instão ha vinte annos, e de usar

alÍ'Lmde do direito, que achassem competir-lhes.

Notou que o illustre orador, a quem se referia,

clicesse que a demora na decisão por vinte annos

pn.vava a gTavidade da materüL i porque não

poderia cqnvir, por não ser admissivel, ao menos

em regra geral, que todo o negocio lU'gente e

de prompto deciclido sem terg'iver açao deixasse

de ser grave, ao contrario do que recentemente

se havia prati('.ac1o, votando sobre o projecto da

lei de credito, dando-se por prompto na redacção

o mesmo projecto, e sendo de preferencia votado

parlt passar á outra Camara i o que de certo

não quereria dizer que ua .materia não fó se

grave.

Obse l'VOU que, por uma de duas razões, ho

nestamente a illustre Commissãq poderia ter

deixado de dar o seu parecer no declU'so de

tantos annos, ou por falta de oppOl'tunidade,

ou porque lhe não tivessem chegado s esclare

cimentos, reiteradamente peclidos do gOTerno '.

hypothese esta, que se não élá desde o anno

passado, depois de vindo o memorandum) em. que

elle orador se fundou, com os outros illustres
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Deputado, para formular e oiferecer a resolu

ção referida, u ando da iniciativa., que pela Cons

tituição compéte a todos e a cada um dos Mem

bros desta Casa.

Considerou mais que o illustre Deputado, que

clefenelêra o adiamento, mostranelo-se circum-

tanciadamente conscio do jl,ugado do navio Leo

nidas, não o l)oderia ser menos do que se pas

'ára em nossas r~laçoes diplomaticas para com

o E tado -Unidos da America do orte e o

Governo da Confederação Argentina sobre o

a SLlillptO ujeito, te,ndo S. Exc. tão dignamente

exercielo ha pouco a pasta elos :N egocio Extran

geu'o quando fez parte do Ministerio elo Brasil.

Que já na antecedente discussão se havia de

mon traelo á vi ta das provas officiae , que o

Governo d,o E tados-Unidos remettêra o nego

cio ao de Buenos-Ayres, e que este dicéra que,

ainda quando por uma e pecial e positiva esti

pulação, admittisse o principio de c1ll'eito ma

ritimo entre as ações belligerantes - que a

bandeira cobre a carga-, isso não podel'ia in

fluu' a respeito da carga do Leonidas, por não

dever-lhe ter reu'c.acçao.

O que posto (contimla o orador), dá-se a
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hypothe e do julgado, hayendo a presa por má,

conforme o mencionado principio; a hypothese

contraria ao julgado sendo a presa bôa, negado

o principio, que dominou em seu julg'ado; e a

da pretendida indecisão, seg'undo o direito das

gentes.

Quanto á primeira hypothese, a da cousa

julgada é obvio que não pCl'tence aos apresa

dores, e portanto' acha-se o negocio liq1udo.

Quanto á segunda é inadmissivel, subsistindo o

julgado. E finalmente, qu.anto á terceira, as m
form~Lçges diplomaticas, ultimamente havidas, o

repellem. No primeiro caso, pertenceria aos pro

prietarios do objecto apresado, se elles ou eu

Governo não a tivessem a.bandonado. No ~gun

do caso, pertenceria aos apresadores, se a pre a

não fôsse julgada má. Em que hypothese porém

pertencerá ao Governo do Brasil continuar na

detenção desse deposito, sem lhe dar applicação

alguma de justiça e equidade? Depois que toda

as duvida se achao resolvidas.

Quando o nosso Governo reconhecia o prin

cipio de cobrir a bandeira a carga, poderião os

Brasileiros duvidar da con.:fi.ança no seu Governo

entregando suas pessôas e 'cousas á garanti[\,
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da bandeira dos E1 tados- nido da America do

Norte? Quando demais disso, os passageiros do

Onta1'Ío e PIam erao Senadores, Deputados e

Magi trados, que vinhão á Capital do Imperio

exercer o mandato da Nação, na qualidade de

seus Representantes eI? Assembléa Geral e Mem

bro do Poder Judiciario, deveriao duvidar de

que seri300 indemnizados dos males, que soffres em

no cumprimento de tão importante e indubita

veis Mandato acionaes? Y em con ta que ex-

. trangeiro algum prejudicado, reclamando o seu

Governo, tenha deixado de er pelo do Brasil

indemnizado de perda occorrida dmante a

guerra de Bu~nos-Ayres! ... ,. E e o Brasil,

na Convenção feita em 1828 com o Governo

daquella Confederaçao; não prevenio em favor

dos Brasileiros a exposta hypoth~se de. indem

!\idade, mai .e nunca meno directa. é sua obri

gação para com elle .

D'ondc se segue que, ainda quando, como

creio ter demonstrado na discussão que já houve

da matel'ia da resolução, o nosso Governo de

vesse vir a pagar a,o depois ou a restituir a,

alguem igual computo ao depositado e de que

::l tracta de fazer agora uma applicação justa e
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de equidade, essa supposição nunca no' leveria

embaraçar; porquanto, em ultima analyse, o

Governo sempre satisfaria uma obrigaç.ao pro

pria e naciona1.

Mostrou-se o orador resentido de que se qui

zes e consagrar, como lhe parecia, com sime

lhantes adia~entos e os pretextos em que se

sustentao, uma tyrannia: e~ favor das Commis-

ões, que fical'ião sendo indirecta senão absolu

tamente destruidol'as da iniciativa, que a Consti

tuição conferio individuaimente a qualquer dos

Membros do Corpo Legisl3Jtivo, como já não

bastando que nesta Legislatura, e principalmente

na presente sessão, essa tyrannia se tenha con

ferido ao Governo, nao se votando cou'a al

g'uma de interesse geral, que algum Ministro

anticipadame~te não queil'a, e até dizendo-se

ao ofi'erecer algum artigo ou emenda sobre Lei,

que se discutia, que se o Governo aceitasse, bem;

senão, que se l'etixaria o artigo ou emenda! ...

Estando por todas as razões o objecto em

estado de se l'esolver, vota contra o adiamento,

que, demais de tudo, vem a ser para uma outl'a

legislatura.



Dependente o Rebonças de exercer sua profis

são de Advogado resentia~se da inconveniencia

de continuar a ser Deputado com a independen

cia, que lhe era propl'ia e .indispensavel; mas

reconhecia tambem ser incompativel com o

dever de patriota abster-se de servir a causa pu

blica por effeito de uma eleição espontanea..Ne te

duplo intuito, estando-se a proceder á eleiçao

para a legislatura de 1848 dirigiu uma exposi

ção de principios aos Eleitore da provincia. da

Bahia, a de seu, nascimento, tendo com anteci

pação feito conhecer que não continuaria a re

presentar a provincia das Alagõas, que o havia

homado cmp. a eleiçao na legislatma, que estava

a findar.

a resultado foi que se lhe contárâo da eleição

geral pela provincia da Bahia mais de nOve

centos votos 1 ,ficando a sim abaixo dos qua

torze candidato mais votado, endo todavia das

pessõa existentes no Rio de Janeiro, quem obti

vera maior numero de votos na concurrencia ele
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alglIDs ele seus vonteruporaneos da 1ll<1is elevada

categoria, e que iinhao sido. por veze Ministros

üe Estado. Consequentemente, depois de 1847,
/ .

ficou o .J.ebouças f6ra da vida parlamentar, sem

que se lhe pudesse jámais imputar falta ue pa-
I

tI'iotismo e abnegação ao publico serviço.



APPENDICE

An[1lstos e Di[nissÍlllos Senhores Representantes da Nação
Braslleira.

Diz Antonio Pereira Rebouças que, mo 'tl'ando

de uma certidão do Archivo Publico da Côrte,

que, por Provisões do Tribunal do Desembargo

do Paço, exercêra o officio de Advogado da Re

lação e dos Auditorios da Província da Bahia,

antes e depois de proclamada a Independencia

do Brasil, e de estabelecido ne te Paiz o eu

actual Governo Monarchico Con titucional e

Representativo, requereu ao Conselheiro De

embargador Presidente da Relação do Rio de

Janeil'o que lhe facultasse advogar, na eollÍor

midaele ela Lei, perante a mesma Relação, e

nos Auditorios elesta Capital; onde o supplicante

contimí.a a exercer a jUl'ispradencia, sem titulo

de Advogado, como a havia exercido na C~pital

ela· sobredita Provincia, mediante ma.is de 20

annos, e a e~ercêrão nas épocas mais notaveis
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da Grecia e de Roma o Philosophos seus pn

meu'o e mai illustres in tituidores.

Por noctoria parece que nao poderia er con

testada a idoneidade do upplicante, indepen-
t

dente mesmo dessa sua habilitação, authenti-

camente ,eriticada pela mencionada Provi õ

elo Tribuna.l do De. embargo do Paço' nem o

poderia empecer a menor i;iupposiçao de eli:ffe

J'ença, entre as Relações da Barna e do Rio

de Janeu'o, por tê-las a Constituição do Imperio

'igualado nos arts. 158 163,- e, conformement

o Regulamento Geral deHas e de todas as ele

mais em vigor de de que feito e publicado por

Decreto de 3 de Janeú:o de 1833.

A s6 idéa, porém i de nao ha.ver aqui falta 1e

bacharei formado induziu ao indeferimento da

mencionaçla petição adiante junta., como se em

vez de feita. implesmente por homem que não é

f01'mado no termos do § 7 do al't. 2° da Lei

de 22 de Setembro de 1828, nào fôs e de UIll

Juriscon ulto ou homem. versado na sciencia da."

Leis, que faz profissão do direito e de acon elhal' J

tem exercido e exerce a J ul'Ísprudencia com ele·

vação e consciencia, com coração recto, espirito

justo, caracter :firme e alma independente, comu
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o definem Guyot, Henrion e Dupin; e, se, além.

disso, a expressão da mesma lei, « nos lugares

onde não houver bachareis formados, que exe1'

ção esse ojjieio D o de Advogado, não fôsse lit

tel'almente applicayel ao facto do exercicio de

advogar com efficacia para se dever avaliar a

falta ou abundanci a delles, antes pelos factos

e bem merecida confiança das partes, do que

pela simpl s inscripção no fôro, apresentaç~o e

coricurrencia muitas veze' improficua.

be, pois, o Sl1pplicante não estivesse deter

minado a fazer mais ampla sua petição submet

ten<1o-a á deliberacao, sábia, justa e equitativa

desta Augusta. As embléa Legislativa do Impe

rio, teria replicado validamente contra aquelle

indeferimento, fazendo-o yêr ao benemerito Ma

gistrado,' que o proferira menos c?nfol'me não

só á. intelligencia gl'ammatical ou litteral da

Lei senão á sua yerdadeil'a interpretaçao logica

por analogia com outras Lei Oontemporaneas

e seu lugares parallelos nost1'arU7n legu'm analo

gia et loei pa1'alleli :-segundo o spirito do secn-.,

10 e C? genio do Legi lador-sa3euli et legislatol''Ís

fJenius: e pela razão ou motivo da pl'opria lei

-legis fe1'enda3 oeeasio [-- porquanto
n. II il6
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Tendo a Con tituição do Imperio consagrado

nos §§ 1, 2, 3, 13 e 14, 16 e 38 do seu art.

179, como garantias da inviolabilidade dos di

reitos civis e politicos dos cidadaos bra ileiros,

que têm ppr base a sua liberdade, segmança

individual e de propriedade, que nenhum cida

dão p6de ser obrigado a ,fazer ou deis:ar de fazer

alguma cousa senão em vil..tude da Lei: -que

nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade pu

blica: - que a ,ua disposição não terá e:ífeito

retroactivo :-- que a Lei será i~ual para todos,

quér proteja, quér castig'ue; e recompensará em

proporção dos merecimentos de cada um : - que

todo o cidadão p6de ser ac1mittido ao cargos

publicos, civis, politicos, e militare ..em outra

differença, que não seja a, dos seus talentos e

vil'tudes :-que ficão abolido todos os privilegio

que não fôrem essencial e inteiramente lig·ado.
aos cargos por utilidade publica: - que a Comi

tituição, tambem, garante collegio c nmverSI

dad<:)s onde sejãÇl ensinados os elementos das

,sciencia.s, bellas-letras e artes: é obvio que a Lei

de 22 de Setembro de 1828, não podendo 4eixar

de ter "sido, assim, amoldada por Legisladores,

filhos lidimos da mesma Le.i. Fundamental do
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Imperio, c como diz Bacon n'um dos seus apho~

rismos Legt~rn Leges cumforma politice cong1"U/..t

et generans vi'rtutern in subditis, está bem long~

da sua dispo ição l'etroagir com efl'éito irritante

dos direito dos cidadaos, que preexistião feitos

Advogados por um Tl'Í~unal, como o do Desem

bargo do Paço, que exercia attribuições legisla

tivas, inhibindo-os de jámais advogar: -que

não o~ mencionando qUÍzes::;e esta.belecer uma pro

hibição contl'a a devida equidade, conveniencia

individual e publica, postergado nelles o incon

testavel principio de igualdade de direitos, e do

jus~o a cendente dos talento e da virtudes,

privileg'iando, contra estas e aquelles, exclusiva

mente quem quér que tivesse sido ensinado nas

Faculdade de Direito; as quaes, aliás, considê

rando-se mui bem comprehendidas na exposta

uenominação de colleg'ios e universidades de

l:iciencias, bella -letras e artes, não têm, nem po

tI !'ião ter adquirido tão absurdo e subver 'ivo.

privilegio. Tanto é que, tida por meramente

exempli:fi.cativa e nunca taxativa, no proprio § 7

do eu art. 2° a, referida. Lei de 22 de Setem

bro de 1828 foi, sem depenc1encia de outra nova

di posição legislativfu, regimentalmente ampliada.
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pelo § 5° do art. 7° do Decreto de 3 de Janeiro

de 1833 aos Oidadãos Brasileiros formado ou

doutorados em paizes extrangeiros.

Nem que outra podesse ser a mente do Legis

lador, se não a de manter os direito adquiridos

e até favorecê-los tendo, sempre, em consideração

os talentos e virtudes, com exclusão de toda a

idéa de monopolio, jámais seria dado á alguem

meditar á vista das disposições de outros actos

legislativos contemporaneos e consecutiYos, como

sejãq os seguintes.

Oreando os Oursos Juridicos de Olinda e S.

Paulo pela Lei de 11 de Agosto de 1827 no

art.'2°não põz o L~gislador condição alguma, de

pendente de titulo academico, para o provimen

to das respectivas nove cadeiras de Proprietarios

e cinco Substitutos: e de facto o Poder Execu

tivo, cumprindo a mesma Lei, nomeou Lente,

quem, com a idoneidade necessaria por eus

talentos e virtudes, não tinha carta de Bacharel

fOl1nado ou Doutor de qualquer Universidade.

Simelhantemente pela Lei de 3 de Outubro

de 1832, o Legislador, creando as Faculdades

de Medicina. do Rio de Janeiro e da Bahia, no,

art.4° contemplou com equitativa precedencia
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os Lentes e Substitutos das extincta Escolas

Medico-cinugica e dispoz que para os lugare

restantes de Professores c Substitutos recamssem

as nomeações em pessõas, que tives em a ne

cessaria c?>pacidade; o que o Poder Executivo

cumpriu empregando os Lentes ~ Sub tituto ,

que havia daquellas Escolas . fedicq-cirurgicas,

e completou o numero prescripto nomeando

outro Lentes Substituto pe ôa, que, tendo

toda a idoneidade, não erão Bacharei formado.,

nem Doutores.

Essa mesma Lei de 3 de Outubro de 1832,

dispondo no art. 13 que, sem titulo conferido

e approyado pelas Faculdades de Medicina, que

in tituia, ninguem poderia curar ter botica ou

partejar, exceptuou expres amente o Medico,

Cu:urgiões, Boticarios e Parteiras, legalmente

autorisados em virtude de Lei anterior, compre

henden~o, assim, todos os meramente examina

dos e licenciados por autoridade do Physico-mór

do Reino, na conformidade do art. 21 do Alvará

de 22 e do Edital de 26 de Janeiro de 1810 e

1811.

Finalmente a Lei de 3 de Dezembro de 1841,

tenuo por fim uma reforma judiciaria, no seu
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systema policial e de judicatura por Delegados,

Subdelegados, J~lizes Municipaes eseus Supplcn

tes quatriennaes, tem conferido as attribuiçoes

de julgar no crime e n~ civel a pessôas extra

nhas ao estudo e conhecimento ela J uTispruden

cia, como de facto e tem vi to e vê até mesmo

nesta capital elo Imperio.

Si, pois, a Lei de 22 ele Setembro ele 1828,

na qual o Legi lado!' teve realmente 111 vista

conferir convenientemente ás autoridade jucli

eiaes e administrativas, de que trata, algumas

das attribuições, que d'antes exercião o . Tri

bunaes constitucionalmente extinctos, do Des

embargo do Paço e da 1esa da Consciencia e

Ordens, aI tivesse p'or :fim no § 7 do seu art. 2°

extinguir os Advogados, que preexi 'tiao ha

bilitados por exames curiaes e provi. õe daquelle

Tribunal, em quanto existente com attribuições

leg'islativas, e excluir de exercer a J mi pruden

eia advogando n~ fôro todo' os J mi c n r '111to 1

nao possuidos de ,carta de Bachar i· formados

ou Doutores los Cur o, Juric1ico~ de . Paulo e

Olinda e das Universidades extrangeiras, além

de inconstitucional, injusta, anomala e repug'nan,

te a todas as mais Leis e suas disposições pa-



- 567 -

rallelas, incorreria no ab urdo de attribuir menor

importancia e gravidade á sciencia e exercicio

de curar da vidas a cargo dos Medicas e Oi

rurgiões, não formados por Faculdade ou Aca

demia alguma, Parteiras e Boticarios, que real

mente só a Deos têm por juizes de suas obras;

do que á ciencia e exercicio de cmar das bolsas

e acções e convenções individuaes, tendo por

juize outro homens e tao ómente elles : sup

posição, que, por extl'anha á todo o bom s~nso,

não poderia certamente entrar no espirita do

Legislador.

Em verdade antes que houvesse Escola e

Faculdade de Direito houve Jurisprudencia e

Juriseon ulto, que a in tituírão. Philosopho

fôrão elles, legi la ores politicas, estadista e

primeiro ministro. da Republica e do Im

perios. Sem cartas de formatma de Direito e
leis fôrào J llizes e e:s:ercêrao a ac1vogacia, for

mulárão, compilárao e codificárão os principio

e regra de julgar, pela quaes se regêrão o

respectivos povos, e ainda, actualmente, na mór

parte se dirigem legislando e julgando as Naçoe

mais cultas e civilisadas do velho e do novo

mundo.
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Assim é que os Minos, Uoysés, Lycurgos1

Solon. I e Numas, fôrao sobretudo Jurisconsul

tos, Magistrados, Legisladores e Homens de E.:;
tado; e do mesmo modo .:[urisconsultos, Magis

trado I Conselheiros publicos e Advogado , fõrao

os Calistrato , Pericles, Demo thene , Horten

sos, Catões e Cicero :- estudal10s na philoso

phia de Anaxagoras, na de Platao, e, principal

mente, na dos estoico " na pratica dos negocio

studando os homens, bastárào para tu<1o.

Nem, D,1C mo, fôra outra a, e cola de Caiu;:;

Papyrius, o compila,<1or do 10 Corpo de Leis,

que possuíra Roma antes do governo con::mlar,

por isso denominado JtIJS papYl'ium ex L. 2°

§ 20 fi. de orig. Jur.

Appius Claudius Cras inns e Hermodoro de

Epheso, que não tiverao, nem pocleriao ter cartas

de Bachareis formados, confecciomírao as Leis

das 12 Taboa ex Grreco1'tll!n jt(,?'is} twn ex pttt?'iis

consuett(,clinibtIJS, elegante?' atfJ.ue absoltda b'revitate

ve?'borl(,1n, como dizem Dionis. Halic. c .Galliu ;

a,s qna~ Cicero tillha por supe.l.·iores ás biblio

theca.' lle tOLlo::l os philo;:;opho ol1pnibt(,s omniUln

plúlosophul'1.tm bibliothecis anteponendt(,m OptIJS

l'ecommcndando a quem se dcdiva s~ á J LU'is-
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prudencia o estudo do seu texto tanquam ca1'

men necessa1'ÍU1n, justamente por serem, como a

<1enominou Tito Livio, jons 'unive1'si jjublici p1'i.

vatiqtw jtb1'is,

ao fô 'a, tambem, Bacharelou Doutor o Ju

risconsulto Salvius Julianus, a quem o Imperador

Adriano no seu reinado incumbú'a de confeccio

um' o Corpo de Direito denominado d'edicto pe'i'

petuo, que ubstituiu á Lei das 12 Taboas no

e tudo dos que, depois di o se dedicárão á Ju

ri prud ncia.

O Digesto, as Institutas e o Codigo de J usti

uiano, la, 2a e 3a vez augmentado e melhorado,

constao es 'encialmente do principios, obras,
consultas e decisões, dos Gaiu , Papinianu ,

páulus, Ulpianus, Modes'tinus, e mais J uriscon

sultos, que o erão em carta alg'uma de Bacharel

formado ou Doutor; e - Oi:) con:teccionárao o

Tribonianus, Theophilu , Dorotheus e outro

simelhantes a e11es, ex L. 2° Cod. de veto juro

enucleando, proem. Inst. § 4, Cod. nol. § 5 de

emendo Cod.

o Nem dill rentemente des e fôrao qualificados

os Jurisconsu1tos, que instituirão e cultivárão as

E cola>:> de Direito de Roma, Con tantinopla e a
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de Berytes, denominada por aquelle Imperador

civitas tegu17~ venemnda et splendida met?'opolis

et legum nut?'ix: porquanto

Antes que taes Escola se institti.issem e outras

menos notaveis, como a de Alexandria e Cesa

rea, os que se dedicavão á JlUisprudencia a apren

dião ligan~o-se a algum Jurisconsulto acreditado,

e t.omando-o por modelo, até poderem contar

com suas proprias forças cúm studio7"um habebant

jid'ucia?n; s6mente quem mais reclUSOS tinha

para avantajar-se na carreira das letras viajando,

é- que chegava a visitar Athenas, Rhodes, My-
. telene, e Marselha.

Não menos o exercicio da Advog'acia foi sem

pre liVl'e. Se Octavio Aug'u to por moti, os po

liticos a houve d re5tl'ingir á determinada

pes ôas de sua immecliata escolha dedicação,

foi, ao mesm'O tempo, obrigando o Juizes a se

conformarem ás nas re. postas ex. L. 2° § 47

fi. de origino jur.; nao vedanao, todavia, que

Antistius Labeon, delle afastado por causa de

Ateius Apito, professasse publicamente a J LU1.S

prudencia. Esse mesmo monopolio do officio

de Advogado não deveria ser de muita duração;

e de facto cessou depois 6.0 reinado elo Impe-
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rador Adriano, que accordou geralmente o

iliJ..eito de con lutar a quem qllér que fiduciarn

sui '7wbe7'et L. 2° § ultimo fi. de orig. juro

Mesmo modernamente dã.o-se exemplos tão

illllstr~s 'orno o do autor do Espirita das Leis,

que nã.o. tinha carta de formado nella, e o de

Cujacio, que ,egundo os biographos aprendêra

sem mestres o latim o grego; e de quem dice

d'Ague seau que modernamente, e talvez dos

antigos, fôl'a quem melhor havia fanado ~ lin

guagem de Direito.

E se, pois, assim é que se fizerão os primeiro'

ln tituidores da Jmi 'prudencia divina7'urn atque

hU17~ana1"'l~?nrenwn notitia justi atqt~e i?1justi sci

entia como interprete da ju tiça B do d.ireito

consta??'s et peTp ttla voluntas jus S'IUMn cuique t?i

lmendi ex. L.' PelO fi. de justo et jtu·. formu

lando touas essas leis, em que, como aflllIDa

Bo 'suet, geralmente reina o bom senso e a mais

bella applicação dos principios de equidade na

tmal, que 'cnem de base á toda a J urispruden

eia da. Europcl, moderna, ao, ensino de ,uas Fa

euld:1c1e~ c1. Direito, e ao seus mai perfeitos

Cocl.ig'o~ ?- como 11ao dal'- e, ao m nos, alguma

pl'obabiliclac1u de imitaçao, em quem com os re-
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cm'sos de aprender nos livros, na pratica, diutLU'

na de todos os negocios forenses e geralmente da

viela soci.al, mostra a mais "decidida vocação á

sciencia que professa?

O que tem o Supplic,ante de pedir á esta

Augu ta Assembléa parece-lhe que já o Corpo

Legislativo o ha concedido na Lei de 26 de

Agosto de '1830 quando considera Bachareis

formados em Direito, Medicina, Philo ophia e

Mathematicas, estu..dantes, que o não erão, s6

mente pela presumpção de idoneidade resultante

dos estudos, que deverião ter feito; e na Lei

ele 30 do dito mez de Agosto do anno de 1834

habilitando para os cargos publicos os Doutore

em Direito, formados em paize extrangeiro.,

tendo s6mente, além dis o, um anno ele pratica,

apezar de não haverem nel1es frequentado e

, eguido o me mo curso de estudos das Facul

dades de Direito do Brasil.

Simelhantemente parece que o concedeu o

Corpo Legislativo na~Lei de 16 de Setembro

do mesmo dito anno de 1834 quando _autorisou

as Escolas de Medicina e os Cnr os Juriclicos do

Imperio para conferir o gráu de Doutor nas

matel'ias respec~v'as á aquelles de seus Lentes e
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.Sub titutos, que não tives em esse titulo; e con-

ecuti,amente, o con edeu o Poder Legislati,-o

pela Re OhlÇ~O de 30 de Setembro de 1837 no

art. 2 di pen8~ndo de fazerem novo ex.~me de

chimica e botauica os que as tive 3em estudado

aliunde e me mo fóra da respectivas Academias.

Entretanto, o que fôra méra presumpçao nas

pessôas contempladas por todos os expo tos Actos

Legi lativo 1 poder-se-ha duvidar que eja no

Supplicante nm facto, real e incontestavel? .É

çle acreditar que nao; pois que, para se achar

estabelecida toda a certeza moral de ~ua idonei

dade profe ional, além do diutmno exercicio,

:í que se ha notoriamente dado, da Jurispruden

eia e Advogacia, e crevendo e faliando, no Jui

zos e ~os Tribunaes de Justiça, no ~utos e pela

imprensa, nos Governos Provinciaes, nos Con

se.lhos Ac1mini trativos e Legislativos, accedem

as prova por elle me mo dada ,orae e por

eseripto, fazendo parte e em pre ença desta

Augusta A embléa Geral Legi lativa do Im

perio no periodo de quatro iegi latura . as quae

justamente pa.rece, que não deveráõ ser tida

por menos impOl'tante c vaJiosas do que as que

sóem dar ÇJ.e se aproveitamento os Baehareis \
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e Doutores legisttLs nos actos de suas re~pectiva

formatl'Í.l'as.

Pretendendo Jefi'erson, ex-Presidente da União

Americana, que a Assemb16a Legislativa de Vir

ginia, sua patria ,natal, lhe faculta se vender por

meio de uma loteria parte de suas terras (á que

aliás não pqderia achar compradores, que lhe

chegassem a um preço correspondente), depois

de j ustifica,r sua pretenção mostrando por prin

cipios e exemplos que as loterias não tinhão o

inconvenientes, que geralmente se lhes imputa

vão, passou a fazer uma expo ição dos seus re

levantes serviços prestado á patria.: e, con

cluindo que. o exemplo da concessão pedida a seu

respeito, por excepcional á prohibição estabe

lecida, não trazia embaraços e inconvenientes)

por serem raros os casos, em que se reum sem

circumstancias iguaes ás sua, mostrou que,

quando fôsse repetido, antes utilidade do que

damno traria á cansa publica. e ao bem-estar

do seu Paiz.

Tendo o Supplicante exposto as incontesta

veis provas da idoneidade, que lhe assistem, não

duvida declarar a esta Augusta Assembléa que

será um pouco c1ifficil deparar com mais pessõas
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na circum tancia expo tas de nã.o sómente ter

exercido a Jl1l'isprudencia e occupado diver os

empl'egos electivos e do publico ser-riço no de

curso de 20 annos, senão concorrendo com os

mais di tinctos lIagistrad e Estadistas, que

têm sido e são membros das Relações do Im
perio, do Supremo Tribunal ele JU'tiç<t, do Con

selho de E tado, e do Senado Conservador, com

eUe' col1aborando em commissões permanentes e

especiaes, de Constituição e Poderes, de redacção

das Leis, de Justiça Civil e Criminal, e n'outras,

não menos importantes, como a de ativogar na

qualidade de relator a accusação primeira, que

perante o Senado por Rarte da Camara Tem

poraria neste Paiz tem havido contra um Mi

ni tI'O e Secretario ele Estado, e na Tribuna Par

lamentar mediante a discussõe mais grave e

de maior consequencia sobre a Lei Regulamen

tar da Regencia, impugnando odo os projecto

anarchicos e subver'ivos, que nas e soe de

1831 e 1832 fôrao propostos e di cutidos na

mesma Camara, á que pertencia: propllgnando,

sempre, pela defesa e con ervação da in~egric1ade

do Imperio e do seu Governo Monar hico Con 

titllcional e Representativo apezar dos maiores
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perigos, que c lhe antolliavão imminentes, no

caliginosos dias dqs mezes de J l1lho dos dous

annos mencionados, havendo··se com igual COI1

sciencia de principio l fil'me\za de caracter e in

dependencia de alma na discus ao da proposta

reformas da Constituição, e principalmente

na justa' defesa la vitaliciedade, inherente ao

enado Conservador; o que tudo converge a

demon:trar a ab oluta incongrl1encia de s

reconhecer no conceito dos p6vos e m um dos

ramos do Corpo Legislativo, senão em todo

cl1es, mediante o periodo de uma poucas de

essõe e de Legislatnras, m um individuo ca

pacidade ba tante para julgar e advoO'ar efficaz

mente os mais vitacs intere' es da ação, e

neg'ar-se-lhe a ic1o-neidade commum aos que jul

g'ão e ::tdvogao no negocios méramente indi

nduaes. E se porventura, mai exemplos se

puderem dar de outras poo ôa nas cil'cumstan

cias do Supplicante? Que duvida e inconvenien

cia se poderá dar que a todo seja applicavel o

mesmo beneficio? Portanto o Supplicante res

peitosamente

Péde á esta Augusta Assemblé~ quej

~endo em consideração o expendi-



- õ77-

do, se digne resolve!" que o Sup

plicante fique reconhecido, tido e

havido, por h~bilitarlo para exer

cer to(lo~ e qllaesquer emprego,

para O' quae :e hão por habilita

dos Bachareis formados e os

Doutor em cien ias sociae e ju

ridica corno'i o mesmo Suppli

cante ti,esse carta de fonÍlatura

conferida, POl' qualquer dos Cursos

Juridi ps do lmperio.

E R. M.

~io de Janeiro, 17 de Maio de 1847.

,ANTONIO PEREIRA REBOUÇÁS.

Teve em deferimento a 1'e olução seguinte:

DECRETO N.466 DE 4 DE SETEMBRO DE 1847.

Hei por bem sanccionar e mandar que se ex 

eute a Re oluçap seg'uinte da A sembléa Geral

Legi lativa:

Art. 1.o Antonio Pereira Rebouças está ha

bilitado para advogar em todo o Imperio, inde-
1\. II 37
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pendente de licença do Pre idente da Rela

çoes, como e fôra Bacharel FOl'mad ou Doutor

em Sciencia JUTidicR e Sociae,.

ATt. 2.° Fica, para e e fim, di pen ada a Lei

d vinte e dou de etembro de 1828, al't. 2°

§ 7.°

. . . . Palacio do Rio de Janeiro 4 de
Setembro de 1847, 26° da Iudependencia e do

Imperio.
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