DO

CAMARA nos SRS. DEPUTADOS
SESSÃO DE 1855

TOMO SEGUNDO

RIO DE J"ANEIRO

Typograpbia de-HYPPoLlTO Josf: PI~TO & C.a-rua·do Hospicio, 205
1875

l1HlS ilOllr:1 seja Wl1I!JClll í'lila ao governo e :i
Il:l<;ão ol1<le se vê por tal fll1'1U>l garantida a 11iJenl:tde ua tribuna.
•
« HeproY:ldas as petições! li Oh ! senhores, pois
l' possivel que partisse da boca "e um estadista
a rel'roya,ão deste meio constitucIOnal?! O que
sa uisse foi que 110S paizes novos c onue se
não podem ainda considC1'ul' inteiramentú arref.!cid,\s as paixões politicas, essas petições podem ser perigosas, e portanto tambem nestt' parte
o go\"erno nao sol1're brecha.
Yoto, Sr. presidente;, pelas forças pedidas; e se
p Sr. ministro pedir mais, voiarei por sua pl'Oposta. Conllo no Sr. millisLI'o da glterra como em
todo o gabinete, e direi finalmente que ó lastima
que os amigüs do gO\'erno sl'jiio os que lhe fazem
mais dolorosa oppo'si<;.ão. Eu fallo por ll1im, antes
quizera marchar com a opposi<;ão radiclll, do que
com a opposição dos IlH!U5 amigos, daquelles
que UlC havião apoiaJo hontem, c que sem razão
sufllciente me negão agora seu apoio. Cus mosa"ão·se homeli's de principias, outros de alguma
maneira contradictorios, ou precipitados, ou irrc·
fleclidos. E como a ojI"ensa do amigo e mais dolorosa que a do inimigo, cu, no gO\'erno, nestas
cinum3tancias, quereria "er·me a braços com a
opposição radical, e não cOlu a'luelles qniJ me
apoiárüo, que me defenderão, e que ha bem pouco
lllorrião por mim, como agora morrem por essas
àdéas de liberdade, de honra e de dignidade nacional. Tenho concluído.
O Su. IIoun: - :Muito bem. (Apoiailos.)
A discussão fica adiada pela hora. Lev.lnta-se
:l sessão depois das 3 horas da tarde.

Scss:io em 6 de ",unbo
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St.:mIAnIo. -Expediente.-Ordem do dia.-Pm'ccel·
ela mesa. Discursos dos Srs. Fel,,.a::, Paula
CG1zdido e A,'aujo Lima.- Fixação das {ol'ças
ele tei·ra. lJiscursos dos SI·S. Bi'andão e Lui::
Carlos.
.
.A' hora <.lo c~stume faz-se a chamada e achüose presentes os 81'S. yísconde de Baependy, Paula
Candído, Machado, Corre:. das Noves, Lima, conego.Leal, ·Seára, Rod1'igues Silva, Padua Fleury, Travassos, Pacheco Jordão, Azeredo Coutinho,
conego Silva, Teixeira de Souza, Costa Machado,
].'crrnz, A1meida c Albuquerque, Souza L'eito,
Eduardo França. Luiz Araujo, D. Franciscrl, Parnnaguá, Theophilo, Domingues Silva, Pinto de
Campos, Nabuco, Sobral, Leitão da Cunha, José
Ascenso, Cunha, Pereira da Silvn, barão de Mal'oim e Dias de Canalho.
.
Comparecendo depois os Sl's. Brusque._ Mello
.Franco, Bandeira de Mello, . Teixeira de Macedo;
Luiz Carlos, Monteiro de Barros, Barbosa da
Cunha, Belisal'jo, Belfort, Líma e Silva Sobrinho,
Nunes GonçalYes, Wanderley, Dutra Rocha, Fernandes Vieira, Araujo Lima, Fallsto, Paula Santos, Luiz Soares, Horta, Bernardes de Gouvea,
Sayão Lobato Junior e Sccco, o Sr. presidente
declara aberta a sessão,
Comparecem depois os 8rs. Paes Barreto, Vieira
de Mattos, Ra-eoso da Camara, Aprigio Guimarães, Gomes Rlbeiro, Ferreira de Aguiar, 80uza
:Mendes, Zacharias, José Mathias, Neoias, Antonio
Candido. 8ayão Lobato, Brandão, Jacintho de l\fendonça, }o',Octaviano, Pedreira, Livramento, Santos
c Almeida, Siqueira Queiroz, Figudra de· Mello,
Ribeiro da Luz, Mendes de Almeida, Barreto Pedroso, André Bastos, Oandido Borges, Souza
Franco, Bretas, Paranhos, Augusto de Oliveira,

Araujo .Torge, Rocha, Viriab, Pacc:!., Tit:"u'a, Castdlo·Branco, lIenriqlles, Pacheco, Paula Fonseca.
t' llippolyto.
Lê·se e approya-se a acta da sessão autel'Íor_
EXPElJIEXTE

UIl' re'luerimento do bacharel Joaquim da Gama.
Lobo ,rE\i:l, lo tenente de artilllal'ia, pedindo passagem para a I" classe do COl'PO (le estado-maior,
-A.' cOlllmissão de marinha e guerra.
De D. Anua Umbelina Clara de :Mello, viuva.
do ajudante Felix Antonio da Rosa; pedindo que
se decrete fi percepoiío do meio soldo a que tem
direito, desde a época da morte de seu marido,
-A' commíssão de marinha e guerra.
Do) tenentA do estado-maior da 2a classe Luiz
de Beaurepaire Rohan, pedindo ser de novo restitlliuo ti. arl11<t de infantaria, visto ter cessado o
múo estado de saule que o obrigúm a. pedir a
transferencia para. a 20. classe.-A.' commissão de
marinha e guerr.l.
De :!\Ianoel Ignacio lI'[:Lcha:lo, subdito portuguez,
pedindo dispensa na lei para poder natumlisarse ciJadão brazileiro.- A' comll1issão de constituiçiio e poderes.
De Jo;-[o Moreira de Queiroz e de João CylWÍ:lno Lino da Costa, peJinJo o lU"',lr de continuo desla camara. - A' mesa..
Dos officiaes de jU!~tíça' do tribunal da relação
de Pernambuco, pedindo auglllento de' ordena.do.
-A' commissão de pensõ3s' e ordenadosDo padre Joaquim J03IÍ de Góes Tourinho, vi(Tario collado na fregnezia de Sant'Anna d:. Aldêa,
pr.)Yincia da Bahia, pedindo uma loteria para
a conclusão da matriz. - A' commiss~io de fazenda.
D) de5embargador Henriqúe Venoso de. Oliveira, reclamando con tra a sua aposentadoria, e
pedindo que se lhe declare o direito de haver
aa companhia de estrada de ferro de S. Paulo:t
Santos uma indemnisação, e que se mande restituir um manuscripto seu que existe na secretaria do imperio - A' eommissão de pensões e
ordenàdos.
.
.
D<1 Herculano Antonio . da Fonseca, pedindo
permissão para fazer exame do 30 anno mediCQ,
na fi3rll1a dos estatutos que em 1&>2' região o elJ
sino da eseola, e sendo neUe approvado, fazer
tambem exame das materias em cujos annos se
tiver matriclllado. - A' eommissão- do instrucção
publi('~.
,
Fica a camara inteirada da participação que
fazem os Srs deputados Saraiva e Taques de
não poderem comparecer á sessão de hojo'e de
mais algllns dias,
.
Foi lida e approvada n redacção d', projecto
que l'i)duz o tempo marcado para o intersticio
dos capellães militares, e rejeitada a do projecto
que autorisa o ~overno a conceder carta de· na~
turalisação de Cidadão brazileiro ,ao sllb.iito portuguez padre Anton~o Maria Mascarenhas, sendo
o projecto remettido de novo á conllnís~ão de re-daeção.

na

PRlL\IEmA PARTE DA ORDEM DO DU.
P.U~.ECER

D.'- MESA.

Entra em discus.;ão o. parecer. da mesa que fieira aiia.do em sessão anterior. por t.er pedido a.
palavra o Sr. Ferraz, approvando a indicação do
Sr. Araujo .Lima para gue seja discutido englo~
ba.damente o projecto de 'relorm~ .hypothecaria e
não artigo por artigo. . .
O Sr. P'err~z:-Sr. pl'esidente, adiseussãe>
deste projectO não é uma disCllSSão politic:a•. versa
sobre materia a- cujo respeito devemos proceder-
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de mouo que possamos obter ur.: resultado satisfactorio e esclareciuo_
Nos outros paizes quando se trata de materb,
tão inlportante nlio se procura apressar e atropellar a uiscussão; ouvem-se todas a" pessoas
}lal,iliLadns, :lo discussão caminha pausadamente,
e o resultado sempre, em consequencia da discussão, é satisfaclorio_
Eu prometti o anno passado ao nobre mini3tro
da justiça dar-lhe o llleu p"queno continO'cnte
em favor desse pr0jecto. porque julgo que; materia é digna de todo o nprcço(flpoiadosl, mas
eu peço ao nobre ministro da justiça que me
diga como ó possivel discutir-se englobadamente
um projccto no qual se achão reuniilas materias
tão difficeis, e de tão grando ponderação, e sobre
as quaes devemçs pensar bastante_ (Apoiados.)
um projecto, Rr_ presidente, que não é filho
de uma commissão, póde-se dizer da casa; uma
materia que não tem sido discutida pela imprensa
como cumpria; uma materia que se póde cons:dera!' nova, que mteressa a toda a nossa legislação, como é que se, quer discutir englobadamente'? ::;e "O no!:lre ministro quizesse obter o
resultado que despja com maior presteza, parece-me que tinha um meio já seguido na camara,
e é o dividir a discussão por ·matel·ias homo~enea,,; em lS-1li ou 1847 a discussão da reforma
judiciuria foi feita -por esse modo; um dos homens mais eminentes do paiz, o visconde do
Uruguay, se oppunha a que a discussão fosse
em globo; eu offereci ii. consideracão da camara
um requerimento para que a disctissão dessa reforma fosse dividida em 3 ou 4 partes; então
estava no poder o partido liberal, e aceitou inteiramente a minha proposta, e a discussão correu pl-'la maneira por mim apontad~l. ,
A camara note. as materias interessantes, e por
assim _dizer inteiramente differentes, que contém
o proJecto: eUe .tem uma parte vital, que é a
extincção do pl'ivilegio da integridade, concedido
porTeis antiquissimas a um ramo da nos;;a· lavoura, a industria do assucar e a industria de
mineração. Estende-se a uma parte ainda mais
importante <iue . diz respeito a uma classe de
nossa pOJ?ulação sobry a qual nós devemos tomar
I?rovidencIas de· modo que possamos moralisal-a,
e a escravatura. Tem a parte. que· diz respeito
aos privilegios. O nobre ministro até innova o
systema da nossa legislação neste ponto. Temos
a parte das hypothecas privile~iadas, das tacitas
c legaes, e das judiciarIas; sao pontos esses
que demaudão um grande desenyoh"imento_ Se!ihores, depois ainda temos uma parte muito
Importante, que vem a ser a da tL-anscripção dos
titulos de dominios e das hypothecas, materia
muito importante.
.
Creio. que
paiz lucra.ria muito que sobre
cada. !l0nto desses de que tenho fallndo hou'\"esse
uma discussão particular.; eUa. chamnria a attenção
dos. moços que temos· applicado ao estudo da
j~risprudenci~, provocaria a atténção dos pratICOS,. chamarIa a nossa attenção~ e eu me. demoveria do . lado I?olitico para este ponto importante, que tanto mteressa . ao nosso paiz, mas
como havemos de dizer al~uma' cousa quando
1eD!0s de tra~ar encyclopedrcamente dessa 'ma1ena? Nós nao só temos de examinar o que con-'
vém adoptar· n·) nosso paiz, como . o· que existe
nos . o~tros digno de aproveitar-se.
.
,.
Na camara. :.franceza objecto· sllmelhante foi
l~ngamente discuti4o; nos, outros paizes t nn Belglca" o mesmo se a~u;. c so nós. ommscientes
podemos em. uma. discussão geral alcançannos-o'
aeUo de melhOr,; sobre isto eu tenho algumas
esperanças, e é nas luzes do nobre ministro da
jllBtiça;masainlia .sendo isto sufilciente deve-se
deixar o direito, a qualg,uer 'dep:utado· de. diseútir
a materia, por"lUe. a 'nao ser .assim ~bsstaria au"

°
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toriS(ll'-Sc ao nobre ministro para fazer súmentc
este trahalho.
'
Dell~ais, se~hores" pam que tanta préssa aqui '?
o proJecto nu depOIS para o senado, I) 1:', cLis-·
cutido artigo por tll"tigo, o senado fur-llw-ha as
emenda~ qua jul.!:(ar cOTlyenientes
depois nol-o
ellyiarú, serão eltas approyo.das pó\' nos e l1caremos nós reduzidos a uma camara de r~gistros.
Quando nesta camUl'a se tratou do codi"o commereial se propuz para que fosse discutido em
globo, é '-erdade, mas porque duas com missões,
lIma tirada do sena,lo e outra da camam dos
deputados, trabalhárão nessa materia consultand.>
os praticos do conllr.-ercio: votámos, votou-se oa camara sabe'que dous annos durou a discussão
desse projecto no senado, e o resultado foi fazerem-lhe emendas numerosas, foi-nos enyiado e
nós o registrúmos. Isto, senhores, é tirar a importancia da camara dos S1's. deputados fazendo-se uma confissão tacita de que nü~ temos
conhec.imentos, qu,,: nã?·cstamos habilitados para
tratar sobre matel'lü"s . Importantes.
O nobre minhtro me tem.a seu 'lado, foi uma
promessa que lhe fiz; e o nobre ministro sabe
que minha pa1nna não liÍ a palavra de ministros (oh! oh.' Risadas): hei de aprpciar esse tra!Jalho ~ fazer-lhe algumas reflexões, porque é
lmpossl\"cl :que a ob-ra do Sr. ministro seja perfeita; !iüo lhe contesto porém a bondale de seu
trabalho, mas ha alguma cousa sobre que se tem
de fazer retlexões. Já disse ao nobre ministro
que dous ou tres pontos principaes do projecto
ft1.r~o parte dessas obser,ações, e assim como eu
mUItos deputados tambem terüo o que dizer.
(Apoiados.)

Senhores, attenda a caIDara que a materia de
llypotliecas ti muito importante, sobre ella de,e
haver muito tento, vai-se bulir com: interesses
d.e grande momento, póde ser muito fatal il agricultura do mO,do porque se acha concebido o
pl'ojccto; retlictamos; o ministerio conte de minha
'parte com o apoio, a bem de uma lei de bypothecas, e eu creio que a op.!>osição segtle-me
neste ponto (apoiados); de minha parte eu farei
todo o possivel para que essa lei seja di;cutida
como convém; o que queremos ti uma boa lei,
para honra dlo cnmara e do paiz.
Diyida o nobre ministro a discussüo em certo.;;
pontos. discutamos esses pontos; e é tão reconhecida a necessidade de uma larga dÍi;cus,ão, a
materia precisa tanto de esclarecimentos, que o
nobre ministro assim em. um artigo exige uma
dictadura, ampla autorisaçüo par:" reformar toda.
n legislação na parte que fôr m:cessaria e conducente deste pl'ojecto. _.
O SR. ].lI~"ISTRO D.\. JUSTIÇA. dá um apatte.
O SR. FERRAZ :-Não vejo qua se separe a parte
formular da parte fundamental; _.
O SR. M~~nsTRo DA JUSTIÇA :-0 que é fundo
está feito_
.
O Sn, FERRAZ :-Essa materiainteressa aI?arte
da nossa legislação relativa a contractos, mtere~sa a parte da . legislação relati'\"a a processos,
",legislação relativa a heranças, emfuri interessa.
a to(1o. a legislação, porque versaS<lbre·dominios,
e ha uma parte do projecto que como, que esmerilha. a origem de toda. a .propriedade, que exige
seu registro, quecommina pen~, que impoe
prescl'ipções; em resultado é uma mo.teria muito·
Importante, e não vejo razão para que o nobre
ministro queira prohibir a sellB amigos, .a essa.
mocidD.de tão esperançosa Q.ue. se dá ao. estud()
de direito, aos. desembargacLores que se achão
aqui; a' todos os juizes de direito, a todos esses
moços· que se applicoo-- ao tirocínio· das materias.
de jurisprudencia, porque nito quer o nobre mi. nistro que a cada um desses pequenos regatos
contribua para a grande massa do .grande rio 't
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xão e sabeloria da camara para dar a expansão
Ou.:alllos a tod,)s: p)is o 11 )'ll'~ 1~11Ilistl'é) (ll~e
particularmente o~~\'c aos seu, aungos eSlloliunecessaria :l discussão, e aos t tlentos qlle qui~
zessem olf"l'ecer ao paiz o resultado de suas Indos, tambem não ues~jar;a oU\'ir a s~us collegasda
cubrações. A mesa não duyidou, ou antes penson
catl1ara? ..
que não cJal'ctava a discussão com o parecer
O Sr.. :\II:\ISTHO D.~ JVSTI<:'A :-Inclush'e V. Ex.
que offlll'eceu; tanto assim é que o nobre de{)uO SI:. FEUUAZ:- Declaro que não t~uho p:ll'te
tado que me precedeu concluio por uma maneIra
alguma no' projecto ...
que eu (n'\o digo da parte da mesa, porque ainda
a n10 consultei). mas que eu pessoalmente laO SI:, :;\II:\ISTU') DA J USTI;:A: - Pedi-lhe o seu
mento que o nobre deputado não m~ndasse uma
\'oto.
emenda para que em vez de discutir-se engloba~
O SR. FEnn."-z:-.,. a gloria pertence toda ao
damente se discutisse dividindo o projecto em
nobre mbistr f) ; póde ser que o nobre ministl'O
certos pontos cardiaes, em os quaes, dividida a
incluisse em seu trabalho algumas idé:ls minhas,
materia, livre e proyeitosa fosse a discu,são;
em virtude de couYersações que tiyemo" ma, elt
tah"ez eu mesmo votasse por essa divis'io dos
nilo emendei nem dei a minha Opilli<10 p::>r escripto
debates.
sobre esse proj ecto.
Em verdade, senhoras, o parecer da me,a est:'í
Faco esta declaração porque nã::> S3 snpponha
despido de todo o espirito de coarctar a discussão
que êu tenbo parto no projecto, e porque noto
(apoiado,,), e permitta·me a camara que ainda
desejo nunca fazer a figura da gralha qU3 se orna
torne a ponder,u' que nesta 2a discussão, que tem
com as pennas do payiIo,
de sel' !Uui larga, ainda temos o recurso dos
Tenho medo que o l1obri:l ministro pJnse que
artigos additi,·os que pertencem pelo nosso relti~
estas minhas palanas são a declaração d~ op·
mento ao fim da 2a discussão. Alem disso, senlioposiçãü ao seu projecto, asseguro que não. Se
res, fez muito peso no animo da mesa, para que
o projecto e gralllle não é culpa minha., podia
eHa .exarasse este parecer, a circumstancia de tel'
ser menor: o ministerio quiz seguh" o systema
o paiz necessida:ie urgente de medidas hypothe~
de sir Robert Peel nos seus bills regenel'ado·
carias." (Apoiados.) Mais do que eu conhece a
res: compilou toda a doutrina em voga,. quiz re·
camara as difilculdades com que luta a nossa
duzil·a a 'regras, e que essas reg,'as fossem
agricultura, que está. sujeita a uma porção de
lan<;adas no seu projecto. ~u louvo est~ empenho,
usurarios, que vendo·a subjugada pela, lei da
daqui resultou sua extensao; mas n03 podemos
necessidade obriga·a a enormes e arruinadores
aproveital·o reduzindo a discussão a certos p~l1tos
juros, e lhe empresta dinheiro a 10, a 12, a 20 e
eardiaes, que não podem ser mais de seis ou oito,
a 3) %. (A,poiados.) Esta idéa, que o nobre dequando muito oito. Ninguem está mais habilitado
putado mui bem deixou presentir no sen discurso,
para isto do 'que o nobre ministro, cujas luzes
tinha já feito . gran:ie impre3são 110 animo da
eu não deixarei nunca de reconhecer, cujo mereci.'
mesa, e levou-a. a exarar um p'arecer no sentido
mento eu invejo.
-'
de abreviar a 'pa3sagem de uma medida que trará.
Rrandes
beneficios não só á lavoura, mas tambem
Portanto peço á camara qlte attenda a estas
á industria e commercio em geral. !A1Joíados.)
minhas reflexões, e ao nobre ministro que' não
as tome ·como motiyo de opposição, ,pois que eu No entanto a mesa está. prompta a receber qual~
não posso querer privar ao meu palz de uma quer auxilio de luzes que mesmo nesta materi&
lhe fôr offei'ecido no sentido de melhorar o sen parelegislação que entendo lhe deye. ser muito util.
cer, todo baseado no desejo de dar IÍ. lei a maior
Sãci estas as reflexões que tenho a fazer, e não
perfeição possh'eL (Apoiado.)
me animo a votar contra ·0 parecer se acaso elle
fôr . concebido de outra mandra, se acaso a mao. Sr. AraujO Ll"I:na.:- Sr. presidente"
teria, em \'ez de ser discutida em globo, fõr
autor da indicação sobre que versa o parecer da
dividida em algumas p:11'tes. Parece mesmo que mesa, cumpre-me expur, se bem que l·esumida·
este é o meio mais consentaneo c(.m o regimento;
mente, os fundamentos em que para isso me
que a 2& discussão nunca é em globo. é discus-, fundeL O nobre deputado que encetou esta dissão por artigos. Reduza-se a discussão a certos cussão muito bem reconheceu que nesta. materia
llontos cardiaes, role eUa sobra elIes, e aprovei.- não entrão considel-ações politlcas; versa elIa
tem-se as luzes de tantas pessoas profisslOnaes, sobre reformas economicas. a que os nobres de·
<le tanta;, illuslrações da casa para fazer uma putados da opposição presta0 .a sua adhesão em
boa obra.
geral.
..
o Sr. Paulo. Co.ndldo :-Peço licença á
O SR. SA.YÃO Lon ...T.):- Peço a palavra.
camara para fazer algumas reflexões, correndo·
O SR. AMUJO LIlIA.:-E5tá pois manifesto ql16
me este dever por tel' assignado, tendo tomado parte na confecção do parecer que se o pensamento do autor da indIcação, assim como
o do gJvorno, uito póde ser inlluenciado senão pelas
discute. Em verdade não podem deixar de merecer grande attcnção as justas rcllexões que aca· cO!lsiiierac;ões que são devidas á natureza da
bão de ser offerecidas ú. consideração da camara materia, que são prescriptas pela .discuiSão, que
é essencial a semelhante assllmpto. (Apoiados. i
pelo honrado deputado que me precedeu; rele'Felizmente, Sr. presidente, o nobre deptttado
ve-má porém o nobre deputado e a camara 'lue
eu ao menos exponha os motivos que movêrão que_impugnou o parecer da mesa' já concordou
o espirito da mesa 'quando exarou esse parecer.
em que a discussão artigo por artigo é imposEssas razões, que . nao são contrarias aquellas ' sivel: isso é uma grande,vantagem. Sua duvida
que indicou o nobre deputado .em seu discurso,
vl)rsa sobre ser a discussão por C3l'itulqs, por
forão ponderadas; com tudo a mesa exarou o ·pare- certa divisão de materias qUe eUe não julR,<l a.
cer,. mas por isso não' deixou de reconheceI' a .' proJlosito submetter á consitieração da .casa. Ainda
magnitude da mataria.
asSIm acredito, Sr.' presidente, .que os inconve-A mesa ponderou em primeiro lugar que pre- . nientesque se têm em' vista· remover com' a.
cedentes havia para desta· maneira se proceder discussão artigo por artigo não 1ieão desfeitos
com o systema qutl o nobre deputado' adopta.
á discUSsão. Vio mais que', com9,uanto propunha
Esses inconvenientes 'apenas se minorão; Dias
q!le se tratassem ~os os. artigos englobadamente, era esta a 2- 'discussão,' no fim da qual não 'se destroem; subsistem. qnasi·em toda a sua.
força.'
, "
,
podia ainda dar-se diScusSão dos artigos additivos; e que depois' destaS Ainda havia 3- discusPorque é. impossivel'a 'aiseussãoartigo por ars,ão: enio todas temP9 'haveria para: se esclarecer . .? A camara.'ube.·que· em 'debates semelhantes
a matena. A mesa descansou: tambem na rellese 'essa discussão devesSe versar attlgo' pOr artigo.
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seria mui <limeil ou qua5i imp:lssivel outor-se Ulll
e,:;sa lei em umJ. só discuss'io, c di ;cutio-n, en• l'esultallo definitivo. Nei>ta materia sã) tantas as
globadamente.
cabeças quantas as opiniões. Uns adoptaráõ o
E, Sr. presidente, sJffiJlhante syi>teul::t. dJ
sVi>tema francez; seguin\ü outros o svstema alledi.;cussão v~m de épocas mais remot::t.:;.·A Cl1Ull1rll.
111'10; agradartt a outrOS o systema - mixto, e a
se recordará que as emendas ao codigo d') processo a'ioptado em 183'~ forão approvauas em
outros n~nhum dO.i> systemas de qlte se trata.
globo, fodio approvadas em uma s,j dis~ussão.
AdversarlOs (J amIgos .empanhar-i>e-h'io nos debates, e uma vez empenha ios ne11es, no comA exi,tencia de precedentes tio num"rosos c conbate d:1S opiniões. na rejeirão das opiniões exposstantes reyela sem duvida a sabe lo ria que presidio a taes medidas.
.
tas, o am'n·-proprio. Offclldido fará nelles entranhaI'
os oradores até aOi> cotovellos; a luta ser,i .inVê-se portanto que todos os pr~celelü3s qtle S3
terminavel, uma resolução definitiva impossivel.
podem invocar do parlamento brazileiro são contrá
Ora, quando a camara reconhece a urgonte nea opinião que o nobre deputa~lo apres"ut:l, sito
cessida<le de se apreciar e re30h'er uma materia
f,woraveis a indicação de que SI'! tl'ata. Nesses
precedentes que tenho lllenciona-lo, a camar:l 1'.)desta ordem, acredito que não.seria razoa\-el que
se adoptas:le um systema de discussão por arconheceu que, em materias de tal orJ.eI11, a d:stigos ou por grandes divisões, que trouxesse como
cussão não podia cleixar de set· em ::;Iob.), a caresultado inevitrwel o adiamt:nt:l dilUa quasi inmara r~conlieceu a cOllveniencia de U~ll:l. sú
discussão; f.)z mais, portant), que no presente
definido.
.
caso, em que não se prescinda de nenhuma das
Ainda, Sr. presidenie, Ullla outra consideração
fez muito peso em meu ,espirito quando aprediscussões que o ~·~gime..nto marca,_ ap')lIas se pele
sentei a indiçação de que se trata. A unidade
que a segunda -dt:;cltssao que vat t~r lug'lr s~ja
em globo. .
.
de pensamento, a ligação' e coordenação em todas
SI'. presidente, se eu nãó tivesse di} ac~~der {t
as suas partes, me pareceu ser o caracter necesexigencia-- de S. Ex. o ::lI'. mlnistro Ú!1 justi,a,
sario e essencial de uma legislação que tem alguma exbnsão. Ora; essa unidade de pensamento,
iria mais longe, quereria. que hOllvesse sobre
essa ligaçii:o e coordena~~'io em todas as sua" • lllaterias taei> um.a. só discussão, que as emendas
partes seria mui diffici!, se não impossivel, em
apresentadas fossem antes de aceita.s elwi:l!ias a
uma commissão, e que por fim foss3 tu,lo approuma materia que fosse . suj cita á. discussão de
artig,) por nrtigo ou' em partes muito miúdas.
vado ou rejeita.:io. Approximar-me-hia do finado
senador o ::lI'. Paula e Souz:t,.que em ltl:;l assim
Em uma cnmara comp03ta de tantas intelligencias' não é razoavel esperar que ella, chegue
o llrvpnnha na discussiio das bases do CJdin'o
a. um accordo sobre 'materias tuo di versas, á~erca
do processo criminal, senio de op:nião que tltdo
de que versa a reforma do nosso systema hyfosse approvado ou l"JptOva·jo s ,m di..;cussão.
pothecario. No flxame simultaneo, ou em totali::lÓ assim, a meu ver, s~ conserva a unid:tde da
.
.
dade de uma materia, a comparação é mais facH. legislação.
e proveitosa do que quando é elle' feito por
O
SR.
FERRAZ:
Era
melhor
supprimir
o corpo
topicos variados e miudos.
legislativo.
' .
O Sn. FEnnAZ: - O senhor, quan.do parlamenO Sft, SIQUEIn!\. QUEmoz : - E melhor era. aut)tar não diz isto.
.
risar o governo.
O. SR. Anw.To LIl[.o\. :-A.discl1ssão que se trava;
O SR. AIUCJO LIMA: - Os 1l0br.JS deputados eno amor-proprio que se off<lnde ou irrita; a desten~em . que se .faz com isto uma offen.sa a? corpo
attenção e deseuido, que é tão natural nos corpos
legIslativo, eu penso de uma manCIra mteira.deliberativos, tu-io empece a unidade, que é tão
mente diversa; não tenho idea que em paiz neimportante na legislação adoptando se principios
nhum. do mundo o corpo l~gislativo fizesse pOI'
cujas consequencias. se· negão, ou admittindo-se
si um trabalho de legislaçãll ext::mso, systematico.
estas recusados aquelles, tudo conduz á incoheO SR .. FERlUZ: - Oh! senhor!· N'l Ft'::m~a a
l'encia, á confusão e desordem.
lei hypothecaria foi discutida; na BJlgica- do
Ora, é sensato admittir. uma fórma de discusmesmo modo.
são artigo por artigo ou' em partes miudas, que
conduza a semelhantes resultados?
'
O SR. A1UUJO Luu.: - Não concebo como uma
Ainda mais. Creio, Sr. president~, que nunca
legislação de alguma extensão,. obcdecendo a um
é inutil pedir conselhos' á. experiencia para corsystema encadeado em todas as sua; p.lrt"s, seja
l'igir o que u tbeoria tem de demasiadamente
obra de 'uma multiplicidade de cabeças; para mim
llliilosophlco 011 abstracto. Ora, o que se propõe
isto é uma verda1eua impossibilida le. Nem com'
á casa é alguma. novidade no nosso systcma paristo se faz offensa ao corpo' legislativo; nenhuma
lamentar'l Bem' ao contrario, em vez de ser uma
offomsa se lhe faz quando, conserva-lo o seu dinovidade, está nas tradições constantes, invaria- , reito o mais amplo de exame, se declina a St!a
veis, do parlamento .brazileiro. Como forão dis~ I compet'!ncia sobre materias que por sua natureza
cutidas as emendas ao codigo do commer.:io vindas
.:!stão· f6ra da alçada do mei>mo corp'o legislativo_
do senado em 18.')01 acaso a discussão dessas emen- . Q corpo legislativo, composto de tantas intellidas dirigio-se' artigo por at:1;igo 1 acaso dividirão-se
gencias, em que as opiniões divergem sobre tantos
as emendas por capitulos?
.
: assumptos, . não poderia apre5entar ·um· systema. .
'de
legislação seguido, um systema uniforme;
O SR. SIQUEIRA QUEIROZ': -Estamos soffrendo
. aprese}ltaria umamachina desmantelada, apreas eonsequencias distõ.
sentana ~m monstro de Horacio .••
O SR.' AR.l.UJO· Lnu. : ..:.. O codigo do commercio
O SR. BR.L'IDÃO: - <Mas isto se applicaria a
não a1,>rangia materias tantas e tão variadas?'
todas AS leis do corpo legislativo.
.
não versavQ, sobre hypothecas, sobt:e preferendas 1 Estas emendaI! tiverão uma só dISCl1ssão,
O SR. AIU.uJ') Lut.o\.: - Não se applica a. t\ldas
e em, globo; como ainda foi discutido o codigo
ns léis porque todas as leis não têm a, mesnia exdo commercio de 184-3 a 181-51 Teve uma só distenSão, '0 mésmo systema e a mesma ligação em
cussão e em globo.
todas-as.suas partes. Se'os n:obr~s deputados me
provassem que todas as leis estilo neste caso.
Como foi ainda discutida a_ lei. da creac;ão do
então reconheéeria a incompetencia do corp()
conselho de. estado em- 18U? Englobadamente <l
.
.
.
lejlislativo para legislar.'
em uma. só discussão. QÍl.a1 foi ainda a fórma da
_yêP.O~l!to a:.camara,.vêo n')bre deputa:do a
discussão que teve. essa .lBi. tão afamada, "a lei
queflil obngado a. referIr-me. que com o systema •
chamada' das réformas em '-18U? A camara não
de discussão 4ue se apresenta n'io tive por rórma
seguio a opinião dos nobres ,deputados, discutio
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úTIl yishl. <hr a entel~dcr que u legisla<;ão
tem importancia. n:l0 jtl~a com os interesses

:tl(!tIma
11,rO

luais

gl':lXü~

da 80ciedadc brazileirã; esse sys-

harmonia dOi; p.';p:l'Itos, n jllsti.:a da p"rte dv
gOYerno.

Estas nccessitlacIes, como Jis,.;o, tiulJno sidv
aventadas na c.unar!1. e servido do obj.;cto do
hlrgas discussões, :Mas o que fez o gabinete?
Pl'otcg-eu elJe pOl' ventura a ag-ricultul'a do paiz?
Allxiliou-a em alguma cousa? Por certo que não;
.leu algum passo para ,que 08 brazileiros que vivem
scgl'cga<.1os Ja industria comlUercial puuessem ser
aUlIlilliJos a ella, c gozar das vantagens que os
estl'angeiro:i lle,;fl'uctiio? Enunciou alguma iJé,~
neste sen tido? ApI'(>sentou Ú Clll1lara e ItJ paiz
algum plano ,Ie melhoramentos '! Certamente que
não,
E a cO'lcilia\:ão? Como reli ella tentada? Que
passos deu o governo para elJa? A opposi<:50
rmlical o tem declarado, e a sua cleclal'a~ii.o neste
ca,,;o é ue sU!I1ma impol'ta'lIcia, Ella diz que não
tem havido tal concilia,ão, IlUtl apenas se tf;m
accomodado taes e tacs individuos que forão
SEGU~DA PAUTE DA OlWE:'I DO DL\..
cllUlllaJos para um ou outro emprego, e nada
mais! E ó esta a conr.Iliação que o gabinete imFIXA<;ÃO D,\S FOnçA:i DE TE!Ul,\
perial pl'omettera no sell progmll1l11a, nos seus
relatorios? O empregar um ou OUtl'O i:ldiyiduo
Contidu a discu:;são desta nl:lteria,
neste ou naquelle 1ng;lr li flue se púde chamar
O Sr. Brandão: - E' pela segunda. vez
conciliação?
~
I{ue no eorre]' da presente legi:;lntura eu sllbo
O
SR,
FrnUEIIlA
DE MI~LT.O: -Em que consiste
ú tribuna oppo:;icionistn. para combater um nUl11Sa c',mciliação? Diga.
terio que, telldo feito em sua ascensão ao poO SR, Blu:-mÃo: - SI', presidente, eu de\'o mader largas c lisongeiras promé,ssas ,li na(;'iio, tem
nifestar francamente o men pensamento :1 resem resultado c1'e:1<lo uma situação verdadeirap,~ilo desta materia, visto como fni um dos qu..;
mente indefinivel e pl'eparado um'estado de cousas
:~tl vogarão a causa dn. conciliarão não sú na sesa todos os respeitos 1a111el1t:1\'d, Digo a todos os
são de 1858, como na do anLlO passado,
respeitos lamen t:1\'ol, porquc, ao passo que wjo
a velha. opposição entrincheirada nas suas idéas,
Ent!:mu.o que eUa não poder:'L existir em quanto
tamuell1 vejo uma parte das fileiras que outr'ora
se nno derem modificaçõt;s nas pretençucs do um
llertencião ao governo inteiramente separada <leUe,
l' de outro partido, emquanto as idéas ~e não cafazendo·lhe opposiçiio, e opposi<;.iio, no meu' enS:,ll'em mais ou menos" emquimto finalmente. não
tender inteiramente coscienciosa, (~lpoia(los),
hou\'er entre paes um accorclo sobre taes ou taas
_ Na situa"ão em que me acho colloca<lo, SI', preprincipios, sobre tnes ou taes I)Ontos a respeito
sidente, situação que não é filha de resentimendos quaes existe divcl'gencia, Conciliação por certo
tos l,Jrovenienles de prcten~õcs UlaUogl':ldas, mo.s
não púde stlr isso que o governo tem feito; a.
da conscieucia de meus deveres, um unico pezar
luta das idéas subsistirá sempre em todo seu
me acompanha, e é ver-me divergente daquelles
vigor, e o gabinete não fará mais do que illudir o
a cujo lado ontr·ora combati; mas elles me farão
seu programma e n nação.
justiça, elles yeriio em minhas palavras não o
O Sn, FIGUEmó\ DE MELLO: '- A. luta das idéus
desejo acintoso de fazer guerra no govorno do
nllnca deixará de ,existir:
meu paiz, porém o sentimento profundo dos inO Sr., BnA:--:Dlo : - Fazei ,concessões aos vossos
teresses naciollaes, a com'icçiio do não terem
adver511l'ios p01\ticos, não por empregos dados a.
sido satisfeitas as mais importllntes necessidades
estas ou aqueilas individualidades, ma" por prinpublicas, (."l)()irrclos,)
cípios con"agl'ados na legisla\;.:10, c que aproveiSI', presidente, [IZell1 21 mezes que deste meSUlO
tem a todos: approximai-vos a elles por est~
lu~al;' cu perguntava nos 'nobrcs sccretarios dc
11I0JO, ,e entiio vereis como a couciliai,:ão principia.
estadl) que então dirigi:io os dllstinos do pniz::\ l'cabsar-se,
O que tende fdto? - E hoje a foro;:a da circumstancia me ohrigaa fazer nos honrado, lniO SR. :MELLO FR.\NCO: - Apoiado.
nistros da corôa a mesmissim!\ pergunt.a :-0 que
O Sr., BnA:--:DIo: - , .. Emquanto assim o não
tendes feito, senhores?
fizerdes, consenti que vos diga quo não ha de
O SR, SNUEIRA QUEIROZ: - Apoiado.
ser com um ou outro emprego dado a este ou
. O Sn, BRA:-;DÃO: - Suhindo ao poder o minis,
àquelle individuo, quo) não ha de ser com ofticiateriv actual, disse ao paiz: cc Eu vou seguir uma
latos e commendas que conseguireis a concilianova· politica, vou abrir· um campo vasto á jusção e concha'\"o de idéas com os vossos úntagotiça' e conciliação, vou encetar uma nova era ao
nistas,
progresso e felicidade nacional.)1
O SR, MELLO. FR.\,:-;co : - Apoiado,
Examinemos porém, senhores, qual tem sido a
O SR. BRANDÃO: - Porbnto, ,meus senhores,
marcha do governo, qual tem sido esse 'pro~resso
vejo que o mini"terio actua1 não tem cumprido
que flUe proclamára perante a nação, e aepois
o seu progranunà; vejo que eUe não tem' d'lrradesse exame, decidiremos se com effeito os actuaes
mado oeneficio algum sl'breas classes illJustrio-,
ministros tem cumprido as suas promessas, e se
sas da sociedade, vejo que pelo contrarlo tem,
o paiz ha recebido os beneficios que tinha ,dipermanecido em ,um terreno ésteril' aonde sõ,
reito a esperar de tão solcnmes mnnifestações_
imperão o patronato e,a, a~hadagem,.
'
Quanü,1 appareceu o programma do gabinete
~xistião no imperio necessidaéles renes que haviâo
O Sr.. FIGUEIRA. DE MELLO: - Não apoiado."'"
sido demonstradas nesta . casa, ,e por mais de uma
O SR, BnA.XDÃo: -:- Vejo finalmente que as bãvez denunciadas pela imprensa" A ,agricultura~
a seu turno, reclama'\"!\ providencias e auxilios ; , ses fundam'entaes de nossa prosperidade, a agri- '
cultura e o commercio' não merecem os' seus'
o c:ommercio tambem,. a indusíria pela mesma
cuidados! e, já por estes motivoS- o' não »osso ;
fórma, c finalmente todos os' 'brazileiros cansaa~omp~nnar~ ,
.
'4OS ~: .,lutas, pa~sl)-d~s pedião' a concil!açã~~ â

tema de discussiio, repito, é didado pela natu]'eza das cousas, l' essenciQlmell te ligado ú natureza de malo:rias "'l'mclhantcs, a qual não poderia
,ter uma soln~,10 1'ilzoaYd, n:10 podL'ria te\' uma
solu<;iio digna <la Cilmal'u!.. se, em meu ,entendei',
11iio fosse contemplada, nao fosse exa!lllllucla p:n'
esta fúrm:1,
A neccssidaLle portanto de dar uma solu<;ão a
este aSStllllpto, de C911Sel'\'UI' a llnid'ld,' na legislação e de fidelidade ús tradi~ões <.loJ i';lTlalllCl1to
bruzileiro, são os fundamentos, que justificão a
illllicariio que se discute, () que aCI'édito ,a camara dos :::;1'';, deputados em sua sabedonu ac')Iherá benignamente,
A discussão íiC:l allinda p~la hora,

